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37- 38. 

REN. 

CERVUS Tarandus. Ren Oxe Ko. PS Lappsk. Boetfoi, 

Fätso, Pä F. Peura, Fora, Porro. Pä Fr. Renne, 

Pä En>g< Riiindeer. Pa P. Reinthier. Pä D. o. 

N. Rensdyr. — Simler. {Renko). 

Hörnen aro grenig^, uppräta raen utböjda, trin- 

da; i toppen plattade och handlika. 

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. x. t. p. 177. — Faun, Sv. p. 4r. Amcen. 

Acad. 4.. p. 144. — Mus. Ad. Fr. i. p. ii. — CI. i. Mammaua. Ord 5» 

Pecora. — F\.etz. Faun. Sv. p. 4a Thunb. Sv. djur- s. 69. — Plin. h. n. 

8. 34- — Aldrov. bisulc. p. 8^9- — <Scheff Lapp. p. 338- — Baffon hist, 

nat. 12. p. 79. t. 10-12 — Pennant. Qvadr. 46. h. 36. Arct. Zoo!, i. p. 

24. — Cuvier Tabl elem. p. 161. ;des KuniinantsJ — Schreb- Säugth. 5. t. 

— Leems. Beskrif. om Finmark. s. 153- — Crantz Grönl. r. s. 71. 

Le Brujrn. Voy. 1 p. 7. 8- — Mart. Spitzberg. s. 99. — Phipps Voy. p. 

135. _ Gr. V. MeLlin in Sehr. d. berl. Natujf. Ges. i. s. i. — 4. s. ia3. 

—• Stralsund. Magaz. r. s. 400. — Hbgström beskr. om Lappm. s. 78. etc. 

Holsten i K. V. A. Hand!. 1774- «■ *24- — Grape dersam. 1804. s. g®« 

F'ä trakter af Jordklotet aro sä odrägUgen heta eller kal- 

la, der mennlskor icke tlnnas eller äro af dem bebodde. 

Ofaniüga öcknar under de varma näsian brännande him- 

tnelsstrecken, der aldrig plogbiüen ristat nägon jordtorfva 

eller Pomona skänkt ett enda fruktslag mer än pä Alper- 

na, eller de kJimat hyilkas evigt snobjsläckta. böjder en tid 

besträlas af midnattssolen, — de äro ändä aldrig sä bara, 

sä beröfvade all frukibarhet, att icke herden finner bete 

för sin hjord och tillfälle för nägon Boskapsafvel. De der 

som pressa Olivern och trampa drufvorna, anse honom, 

antingen svedd af dagens stjerna eller omgifven af is och 

snöbäddar, för vanlottad, olycklig; men jemföra vi Herda* 

lefnadens maklighet med Landtbrukarens oaHälliga mödor, 

torde det vara svärt att förklara, hvilkenderas tillständ 

mä äga företrädet. Torde hända, saknar Herden den sed- 

nares nägon gäng fylligare ulseende, men han räder om 

sig sjelf, under det den andre bär oket iikt träien, för- 

nyadt med den kommande dagen. Jordbruket medför o- 

ändliga omsorger, ofta tillintetgjorda genom minst be- 

farade fastän naturliga ofäilen, och äfven, utom dessas ä. 

verkan, stundom knappt tillräcklige aft förvärfva brödbetan. 

Da ä audra sidan, Herden; fri frän dessa mödor; inom sia 
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djurkrets, njuter, ]iksom i en storre oskuld, .:itt lugna lif 

Ried inskränkia b( gar, och utan suckar för morgondagen. 

Och det var ett sädant yrke, som man, i jordens första 

häfder tiliegnade de dodlige, under silfveräldern. 

Fastän nu desse beprisade fördelar af Herdalefnaden, ■ 
eher Folkslagens oJika skick och samhällsordningar, icke 

kunna öfveralJt reaiiseras, eher, om de samma blott grün-' 

da sig i inbilhiingen, sä öfvertygar oss dock verldshistorien ■ 
och värt eget fäderneslands, att det gifves stora mennisko-■ 
ilockar, sommeä boskap omga frdn deras barndomt bade' 

de och deras fader *). 

Sädant är det folk, som bebor en nejd, gränsande * 

tili den Isiga Norrpolen. Dess vareise och heia ekonomi ^ 

är grundad ensannt pä värden af ettnötdiur, Renen, hvil-' 

Ken, närmast tili Eigen i siit slägte, intager nu främsta rum- • 

met i denna Tom, liksom den sistnämde redan fäu det it 

den första. 

Renen, nästan sä stör som ett tu-ärs gammalt krea-• 

tut «f ailmän Hornboskap, «r iikväl högbentare och mer^ 

smart tili vexten, samt mindre köttfuJl. Betäckt med täta* 

;här, fällas dessa hvar Soinraar och nya ätervesa gräaktiga,> 

ehuru mörkare i början, men mot hösten mer gränande>> 

ntom längs efter ryggen, der en bred svartaktig rand all-* 

tid behälles. Pä halsen och manken äro hären längre, hän-- 

gande och hvitare, hvilken färg äfyen räder ölver och un-' 

der svansen, som är blott nägra tum lang, och slär me-" 

rendels upp, da Renen Springer. Likt de idislande dju-* 

ren, har han endast framtänder i nedre käken, liU antalett 

8, kiät hvasse och mindre än hos annan boskap, Oxlarne^ 

i hvar käk äro ö', utholkade ocb kantige, Iikväl de 4 främ-** 

sta storre än de 2 inre. Omkretsen af ögonen äro ailiidi 

mörkare. Jemförde rned vära oxar och kor äro Renens® 

ögon, dron och näsborrar nägot storre. Detta gäller äf-- 

ven om klöfvarne, säsom alla plattare och vidare. Benea» 

läckas mer och mindre rned svartbruna här, utom en tums® 

bred, rund üäek vid bakre knävecken,. hvk liksom en ringg 

©fvan bofvarne. Spenarne äro allmänt 4» ibJand en elier^ 

tvä Here, men utan att vara miölkgilvande. Tvenne horn,.> 

nppsätt vexande tifl mer an alnshöjd, men utböjde, för-' 

dela sig tätt ofvan IiufYU,dskäi.ea äfven som högre upp äi 

Sktap. Bok. 46; 34». 
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trinda gre - ' , handlikt plattade i ändarne. De aro all- 

inänt störit; iianarne, hos alla beläckte tned tunnt lu¬ 

det skinn, som hvar vär förnyas men afgnides tili liöslen. 

De vexa trän spetsen, ej nedifrän som vanligt hos andra, 

och hysande invertes en mängd blodkärl, äro de i början 

for ininsta vidrörande ömtäliga. De fällas arligen, ehnm 

ej pä iika tid af alla. Hanarne göra det om hösten efter 

brunsten, men korna först om vären sedan kallvarne blif- 

vii burne; och i samma ordning som de fort elier senare 

mistat dem , fä de dem ocksä ater, af lika form och stäil- 

ning som förut, ehuru de kunna tilitaga i storlek somüga 

är, en föijd af bätlre bete och trefnad. När en renkalf 

är 5-8 veckor gammal, börja hörnen redan att synas; Forst 

som 2 knölar, men hvilka med uimärkt hastighet nppskju- 

ta, formeras, och ändtl, grena sig. Ganska sällan gifves 

nägon Ren med ett horia, elier alldeles ntan, i hvilket 

sednare fall Lapparne benämna honom Huko dive (skalligt 

hufvud). 

Allmannast grä llll färgen, finnas dock alldeles hvita 

Renar pä vissa trakter. Der sädane saknas, söka gerne 

Lapparne att lillbyta sig nägon för afvelns skull, för 

att fä kalfvar aniingen heit och hällit eher tili nägon del 

hvita, rnen de blifva likväl aldrig fläckiga. Detta sker ic¬ 

ke i afsigt alt vinna en bättre afföda, utan för nyttan, att 

af färgblandningen kunna med mer länhet pä afständ upp- 

täcka dem af hjorden som händelsevis skingrat sig. 

Utom tanra 'Renär FÖleTtWoina ‘tfieTtsä^'v'iTdä , likväl säl¬ 

lan inom Lappska gränsen, utan pä öde trakter emellan 

Lappmarkerne och de närmaste Provinserne, I storleken 

öfverga desse de tama Skogsrenarne^ elier sädane som heia 

äret hällas i skoglandet, hvilka nfven äro större än Fjäll- 

renary sä kallade, emedan de fiän vären tiil hösten betas 

i fjället ^). Vildrenarne äro säledes mycket större än de 

sistnämde, och ha derföre att tacka den naturliga frihet 

de njuta, ett mindre strängt klimat än det i fjället, och 

den förclel deras kalfvar äga att i böijan nafbriuit <>ch ef¬ 

ter egen vilja di sina mödrar. Desse vilda Itälla sig van- 

Jigen i stora skockar, ofia mer än loorde tinsaminans, och 

sälla sig slundom undei lektiden med tama Rt rifi}e>rdar nä- 

*) Lapparne kn”a Bpnlianariie Sarves elier Hirvas orh degSHade llerke; 

Korne P'ain ellc-r Vaija, kali'vaiiie Hasicka; iiieu Iialva (le'.su- 

lOKi särskilta :i,. au )üj- bäda köneix för hywt ar, tifl o^.h ineJ det 7:i.le» 
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ra Lappmarksgransen, men skilja sig sedan ifran dem. la- 

nan landet uppnäit den odiing som nu, voro de myrket 

tairikare, men blifvit sedermera tili en stör del uiödde, 

oaktadt det skydd ailvarsaraina förordningar löiunnat dem. 

Brunst-tiden infaJler i slutet af September för sä väl 

vilda som tama Renar. Kon gär i 8 mäaader drägiig, mea 

bär sällan rocr än en kalf, ocb detta sker i Maj niänad. 

Genast efter födseln är kalfvens färg rödbrun, men svart- 

akiig längs efter ryggen. Smäningoin borigä likväl dessi 

har och de nya synas mest svarta pä rygg och sidor. 

men grana itiot den itisiundande vintern. 

Det händer icke sällan att Ren-korna kaifva pä sjelh 

va snödrilvan, och det är härvid tnärkvärdigt att dera» 

nägot högbenta foster, ehuru klent, genast kan älfölja dei» 

p^ä snöfältet heia dagen. Snöslask och bläst äro dock, när 

sadane inträffa, icke heisosamma för dem, hvarföre Vall* 

hjonen söka, om de kunna, lugnare stallen för Ren*kor- 

na vid kallningen. Yanligen fränstängas ocksä hanarn« 

pä särskilt betesmark, helst korna, rädda om sin alFöds 

gerna stängas med dem, och derigenom lätt förfördelas. 

Sällan har doek Lappen mer än en fullvuxen Hirvas for 

alla sina Vaijor. Kalfvarne börja ganska lidigt att deltäga 

af de lödämnen som naturen bestämt för dessa kreatur, 

bestäende under vär och sommar i Fjälltrakten af finare 

grässlag och Hera för dem smakliga vexter, säsom arter af 

Syre-och RanunkeJ slägtet, hvaribJanJ, i det sednare, Snö- 

Ranunkeln (R. nivalis), Norsa Rasi kallad af Lapparne, 

framför andra begärligt sökas. SkogsRenar deremot, välja 

de späda iöfven af vide och björk, äfven som Vattenklöf. 

ver, Missne, Fräken och dylika som i skoglandet förekom- 

ma. Men vintertlden hämta alla deras näring af den be- 

kanta Renmossan (Cenomyce rangiferina). Likväl försmä 

de icke andra Lafsorter, hvaraf skogsträden äro bördige *). 

Renens vinterulfodring är säledes icke mödosam, emedan 

han uppebäller sig sjelf, under bar himmel, genom förmä- 

gan att skaffa sig födan under den ofta par alnars djupa 

•) Leem berättar, att de Sro mycket begärige efter Salt, hvarföre de 

olta bege sig i Finnmarken tili hafsstrauden alt slicka hafssältan. Urin 

akal) vara en läckerhet lör dem. I skoglandet söka de ocksä kosvam- 

par och skola förtära äfven Fjällmöss med snälhet, men afbita blott 

bulvudet och lemna det öfriga, Leems Lappra. beskr. s. 142. Grap4 

i K.. Y. A. Uaudl. i«o4- «• ga. 
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snoJrifvsn. Begäfvad med en sardeles fin hikt, Fmner han 

inedelst vädrande och nosens nedsankande genast st<ället 

der mossan vexer, hviiken han. efter snons uppgräfvande 

med framfötterna, aidrig fdl'ängt söker. Sällan ser man 

Fj.Ulrenar annars mottaga nägon föda som lillbiudes dem, 

utom den de genom deras eget bemödande sjeifve upp- 

grafva. När isgata vid vinterns början och infallit töväder 

tilldanats under sn5n, eilet is-skorpa lagt sig öfver mossan, 

koxnma Renarne med svarighet ät densamma, och bii ut- 

svultne, hvaraf, i synnerhet de yngre, ol’ta slorta. 

Renen har intet gallt late, ntan endast ett slags grym- 

tande, snarlikt Svinens, när de samla sig lillbopa, I äl- 

dern upphinner Renen, särdeles lianen, knappast 14 ar, och 

om icke vantrefnad form, vällat andra bräckligheter, plär 

den sista, af lossnande elier borlfallna tänder, sätta ho- 

jiom ur stand att längre föda sig. 

Mycket renlig af nalnren, irifves icke Renen pä smut- 

siga Ställen. Han besväras ock aidrig af nägon ohyra, Fast- 

än desto mer plägad af mygg och brömsav, sä mycket kann- 

barare sorn huden är nog härtnnn om Sommaren. vär- 

re pest äro dock de sä kaliade Renflogorna eher arter af 

Styngslägiet, hvilka ledan äro tecknade och beskrifne i 

delta Verk (n:o z7i). Det üllfälle som skiidrandet af Re¬ 

nen erbjuder, tilläter oss nu tillägga nägra anmärkningar. 

Renstyngen äro, som man känner, aftväslag, och de¬ 

ras Larver fä namn , JnuuuMsd sjelfva de pcä Re- 

nens hnd beflntliga kulor, ehuru niindre riktigt, benämnas. 

Den ena, kallad pätsko af Lapparne, är det egent- 

liga Renstynget eher dass Huga , (n. 25. 2.) som perpendi- 

knlärt flygande med nppät vändt hufvnd, och nedät vettan- 

de spetsig stjert, ofta hogt opp, liksom hvilande i lüften, 

passarpä detögonblicket, da hon, neclsänkt i)ä Renens rygg, 

kan släppa sina egg emellan de glesa hären pä skinnet. 

Sä alsfras Larverne sorn döija sig inom de hylsor som af 

dem ästadkommas, danade af fethinnan som sammanbinder 

linden med nndeiliggande muskler. Merendels inon» aret 

äro kurbmerne fullvcr.le , och omsider til! hälften utträn- 

gande, lossna de under skakningar af Renens kropp, och 

nedfalla pä .snön eller marken. I förra fallet förlora de 

snart lifvet, men i det sednare och om varm väderlek gyn- 

nar dem, äro de dygnet om rörlige, och förbytas sedan 
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tÜl de pappor ur hvilka flugan eller stynget framkomm^r. 

Den andre, elJer ßenarnes Nosstyng, ocksä benämd Sr:rke 

(kanske Trompe-stynget n:o 23. 3.), är en Jiksä vädlig a- 

komma. Flugan som tiüskyndar Renen dessa inhyses kräk, 

piistäs vara smalare än Rygg^tynget, inen utan dennas syl- 

lika stjert. Hon häller sig siändigt framför Renens liufVud, 

men, som det säges, aldrig sä när, att hon kan säita sig 

pä nosen, sä mycket mindre som Renen man uppehäil dels 

slnnger hufvudet ät sidorna, dels stöter det mot jorden. 

Emedlertid tro Lapparne att Renen fär fröämnet genom 

andedrägten. i ncisan. Om detta medgifves eller icke, kun- 

na verkningarne af flugan icke bestridas. Larverne finnas 

samlade i Renens hufvud ofvanl'ör näsborrarne, älVen ner- 

ät svalget och nära tungroten, inom en tunn hinna likt 

en bläsa, i hvilken alla vända deras smalare ända inät lik- 

som tili en medelpunkt. De äro utanpä skrofiige, med 

mänga ringar. Fullvuxne äro de lilet smalare än Rygg- 

styngets, och mycket mörkare tili fäigen. Det kostar Ro¬ 

nen längt större möda att bef'ria sig frän dessa, som sker 

genom stärkt prustande eller hostande, da hinnan brister 

och de förut inneslutda Larverne efterhand, och ofta tjog- 

tals ulHäsas. Härigenom ätervinner han en friare ande- 

drägt, som varit honom mycket betagen, och lifvet säle- 

des i verklig Tara. Vädaii är likvcäl större af Kurbmerne 

pä ryggen, sä väl ander deras vistelse emellan hüll och 

skinn, som ännu mer efter deras uiläliande. Halen tili de¬ 

ras bon siä länge öppna, och läkas med svärighet om kyla 

och regn infaller; sä alt Here af Renarne, i synnerhet de 

nnga, knnna ofta icke uthärda, hvari'öre Lappen anser sin 

skada nägorlunda dräglig, när han i en sädan Kurbma- 

sjuka icke mister mer än en fjerdedel af sina unga Renar. 

Skinnen blifva fulla med ärr, och ibland aüdeles skämda 

af öppna häl efter beredningen, som mycket minskar deras 

värde. Att efter Finnmark-boernes exempel smörja Renar- 

ne pä ryggcn med ijära, vore utan tvifvel ett temligen 

godt förvaringsmedel iör Ryggstynget; men det synes an- 

tingen icke runnit vära Lappars förtroende, eller iorekom- 

mer det dem alliför mödosamt att verkställa. hlera kräm- 

por äro utom dessa yttre olällen egna för Renen. De lik- 

na ofta farsoter och sätta äfven lifvet i fara. Sädane äro 

varHytningar Iran hufvudet, svullnad i fptterne, lungsyika, 

yrsel, bulnader i ögonen, uppsvälld tunga , fallsjuka , bort- 

tränande m. fl Racker icke naturen under allt detla en 

fajelpsam hand; sä iemuas kreaturet ät sitt öde. 



Renen ager flera utmärkta fÖrmogenheter. Att hau 

genotn lukten kan genast pä djupa vSnön utvisa de stäliea 

der hans smakligaste foderämne, Renmossan, vexer, är re- 

dan omförmäk. Lappen, under sin fiyttning tili nya be- 

tesställen, ofta oviss om heden der raossan finncs, har i 

Renarne sjelfve de bästa vägvisare. Just pä stäliet der de 

stanna och börja med gropars oppnande i snon, slär äga- 

ren opp sitt tjäli och dröjer sä länge betet varar. Eit an- 

nat prof pä styrkan af detta organ kan tilläggas, att när 

nägra vid Hyttningar, händelsevis, skingras frän hjorden, 

kunna de genom lukten uppvädra hvarandra pä ganska 

langt häll. 

Horsein är icke mindre god. Pä resor öfver sjöar ocit 

vida fält, synes Renen Jystra ät alla sidor, läng tid innaa 

man möjligtvis kan upptäcka om nägon är i vagen. 

Af ett ostyrigt lynne och liksom vild i början, dä han 

ßkall tämas, visar han sig snart läraktig och omsider sä 

spak, att lata styra sig med en enda töm, och att hälla 

kosan rätt pä den obanade vagen. Vallade, kunna Renar¬ 

ne stundom skingra sig, men vid sknllet af vailhjonen, 

och vid dessas rop pä Imndarne, att hopdrifva dem, skyn- 

da de sig tillbaka, innan hundarne ankomraa. 

Den välgörande naturen synes öck ha tilidelat Renar¬ 

ne en förmän särdeles enenskap. utmärktare 

hos dem an hos andra af deras slägtingar, neml. att röja 

ett knarkande eller knäppande ljud under det de gä eher 

löpa. Detta uppkommer icke, sora man föregifvit, af ett 

litet ben sittande under qvicken i klöfvarne, utan af de 

breda hofvarne sjelfva, hvilka vid hvart steg sluta tilisam- 

mans samt af de hornaktiga spetsarne af biklöfvarne, hvil¬ 

ka vid Renens rörelser knäppa pä kiöfvarnes baksida. Man 

inser lätt nyttan deraf för ett djur, bvars vistelseort, nä- 

stan gränslös, ofta förmörkas genom töcken och molnsto- 

der, säsom i fjäliet, hvarest man midt pä dagen af sädana 

läti kan öfverrumplas, och ens belägenhet derigenom biif- 

va rätt betänklig. Vidt ätskilde, lyssna Renarne tili detta 

ljud och igenfinna hvarandra, älven som det tjenar Vall- 

hjunen att uppspana de irrande, hvilkas ankomst troppvis 

göra Ijudet pä längt afständ märkbart. Vanligen biukss 

.och i Renhjordarne en och aanan Ren med skälla. 
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I färdighet alt sirnma üfvfer elfvar och smä sjoar, ef- 

tergifva Ilennine icke niigot lyrfoiadt djur. De hälia sig 

linder deita, liögt i vattnet, och deras breda klöfvar sy- 

nas hnriill niycket bebjelplige, äfven som de tjena dem 

linder iöpandet pä snöskaran alt icke nedsjunka. Man har 

anmärkt det besynnerliga hos gamla Renar, alt vid de till- 

fällen när de yngre icke vaga sig i vatinet, fastän dertül 

nödgade, de iildre sirnma genast öfver och med deras läte 

liksom locka de mindre dristige; och da desse ändtligen 

mkomma, slälla de sig irümst iör dem, hvilka säledes elter- 

fülja sina iedare. 

Sträckan af de Lappska Fjällen, ifran de Sodra trak- 

terne lili Hvita HaiVet/ utgör i längCin omkring loo mil, 

©ch i bredden, frän fjäliryggen tili skoglandet, 12-15 rnil. 

Blott nägra veckors sommar synes cn allilör kort tid för 

nägon nppodling, och hvdiken ödemnrk skulle icke häx 

företesig, om Lappar ocli^ liksom för deras skuld. Re* 

nen icke gäfvos? detta enda djurslag, som upplyller alla sin 

Husbondes behof, som narer, kläder och tjenar honom, 

och allt utan att äterfordra nä-gon omsorg eller ti'agen om- 

värdnad, om ej den att hällas tillhopa. Säsom husdjur be- 

traktad, figer väl knappast nägot annat i Rera ai'soenden^ 

{öreiräde för Renen. 

Likväl hafva icke Lapparne en uteshifande ratt tMl 

honoiu. De fleste ofvan Norra Polcirkeln spridde reenni* 

skovarelser, GrönJändaren, Eskimäern, Samojeden, Tun- 

gusen, Ostiaken,. dela detta agande med dem. Sjell'va det 

cbefoikade Spitzbergen, i3 grader olvan Polcirkeln hysei 

honom' ensani bland de lyrlotade, med hvita Björnen och 

Räfven, lika som Nona Amerikas strängare klimat, fass 

vid lagre Polhojder än bade Europas och Asiens* Men 

man torde icke misstaga sig, da- man anser honom vara „ 

inom Lappmarkernes gränsor mera an annorstädes, egent* 

ligare foremäl- för Inhyggarnes hushak'ning 

*) Det är ailiför sannolikt, att Kenen, fastän nu mera inslu'änlu inom 

gränsoti-af ri'e kailare Himmeis-streckeu, Pordom, i Europas viidart» 

älder, äfveir rauiiiis^ i Tysklands stora skoj;ar. Jul'rus C'esivr i 6;te 

Boken- af sina Comm. de belto Oallico,. gec dertili den lorsta anlednlngj 

©cb Gasfoft Pha;bus, Ilerre tiJl Foix, beskvifver ännu 1400 ar senare,. 

aiycket tydiigr, Reiieti säsom eit TÜdbräd , befintligt i Frankrlke, ät- 

Ätinstone i grannskapet af Pyreneerne'. Fiera- sekler bar man redan, 

der sakn-aC llotiom säffom vild', ehnru icke'sällan fdrsdk bilfvit gjordaE 

a# liksom jd nytt naoiralisera- hoHO-m* Histod-ea- yisar, att Koauug, 
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Hura betydiig tnängden af dessa djnr rnasle derföre 

varfl, kan man läit föresiälla sig. 2500 hnsliäll bebo, t. e. 

Joknioks Församling i Luleä Lappmark, Iios hvilka om- 

kring 20000 äldre och yngre Renar skötas. Desse föda 

sig större delen om Sommaren emeilan Snobergen i l'jäiJen, 

och om Vintrarne i skoglandet, der ocksä rnänga, heia 

äret, beständigt forblifva. 

Fran medlet af Juni tili dct af Oktober, ger Renen 

en kräftig och födande mjölk ät sin ägare. Den har na- 

slan utseende af gradda och närmar sig i smaken tili Get- 

mjolk, fastän nägot starkare. Sä lange frosten icke ännu 

irifunnit sig, mjölkas korna 2 ganger dagügen. Under 

frodigaste betestiden lemnar hvar ko i a 2 qvarter om da- 

gen, eher hälften morgen ocJi afton, och äger den fetuia, 

att Jj- ost erhälles frän en kanna. /.Iven smör kan 

deraf tillredas, ehuru det sker säiJan. Det blir tili färgen 

hvitt som snö. Kjernan undantagen *), använder Lappen 

alla inre delar af Renen i sin matredning: köttet, blöden, 

talgen, tungan, lefvern, lungorna, morgen, tarmarne och 

huden under kiöfvarne. Slagten sker inest vid Jüliitlen da 

Renen är fetast och skinnet felfriare; om vären deremot 

sämre och ärrfullt. Pä eget satt beredt utgor det Lappens 

sang och heia vinterbeklädning, ocli det af kalfvarne, slag- 

tade eher sjelfdöda, brnkas, säsom de bästa och mjukaste, 

tili underkläder, i ställe tör Linne, okändt för Lappen. 

Den täta härsidan som qvarlemnas pä ämnen tili öfverplagg, 

utehaller «Her atmliiymnc ytterliga grad af 

köld som In rrskar vid denna ända af verldeh. Till kläder- 

nas förfardigande äro Renens senor det tjenligaste medef, 

da desse, torkade i solen, fördelas i de finaste Trädar hvil- 

ka ivinnas mot kindbenet. Af benen tillskapas skedar, och 

bläsan ijenar stundom som brännvinsfiaska och som förva- 

ringskärl för vissa blanningar af mjölk och grönsaker. Hör¬ 

nen endast bortkastas i högar, fastän de fordom oifrades 

Gustaf I är i555 iitsäncfe lo Renar tili Freinsen. I shuet rtf i8oo:ta!er 

iördes 4 säclane Iran Sverlge tili Danzig, älVen som ih^re tü! Beriij» 

under K. Fredrlk I;s tid, och i sednare ären bade tili Osterrike, 

Hävern , Spanien och Skoitland. Oakladt all den raöda ni^n allestä- 

des glfTh sig om dessa irä-mlingars bibehällande, har likviil utgange» 

icke srarat deiemot, emedan djurer» mereudels vantrilvits, ciler d'e- 

ras ibrökande icke kitnnat befordras-, 

*) Den brukas Hkväl tili Smörja pä RenskinaCÄ, för att göra käl xnitt- 

dre inärkbara el'ter beredningem. 
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ät Gudarne, men nu mera lemnade att gnagas af Räfvar 

och Ikorrar. 

Utom en sä väsendtlig nytta för lifvets uppehälle, häm- 

tas en icke mindre vigtig af Renen, sasom Lastdragare och 

tili resors anstäliande vinterliden. Klöfjnd, förmär haa 

bära en tyngd af 4 Lispund, och om vintern (endast) dra- 

ga lass af nästan tredubbel vigt. Han öfverträffar hasten 

bäde i sprang och gäende. I stark köld och pä uppkörd 

Sjöväg samt med ölVadt handlag, är farten icke mindre 

snabb an nöjsam. Pä lo tiramar kunna lika mänga mil 

läggas tili rygga, blott Renen mellanät fär fläsa nägra ö- 

gonblick och läska sig med snön. Det gifves utan tvifvel 

exempel att en enda Ren sprungit 20 milpädygnet, men 

han stupar merendels derefter. Efter utseendet moriigare 

än flera andra djur, hälier han mest alltid opp hufvudet, 

liksom öfvertygad om dess prydnad; ty om hörnen äro 

affallne, bares hufvudet mindre högt. Märkiigt är, att han, 

Jöpande i tränga skogen, synes, genom afpassadt nedlutan- 

de, väl känna längden af sina horn, sä att ingen gren rö- 

res af dem. 

Det är med det bätlika äkdonet, Ahja?i eher Piilknn 

(hvars beskrifning nu torde vara öfverflödig), som Lappen 

färdas pä den snöbeläckta marken. "Vid en läng dagsresa 

och der intet ombyte gifves i vagen, är nödigt, att icke 

börja resan för bittida, helst Renen tröttnar eller Springer 

trögt heia dagen, om han icke, efter sin vana, tillräckligt 

betat om morgonen, som sker emellan kl. 7-9. För öfrigt 

löper han snabbare efter middagen, och ju närmare afto- 

nen, ju ilrigare skyndar han tili malet. Högst mödosam 

blir dock resan, om snön är djup och vatten stär pä sjö- 

arne. — I sadan händelse är enda rädet att uppstiga 

ur Pulkan, och leda Renen, som ändä har last nog, sär- 

deles om vattnet isar pä äkdonet. Börjar han alt tröttna, 

ser han ofta omkring sig, och gör äfven skutt tvert ifrän 

vagen. Men alldeles uttröitad, kastar han sig ned pä mar¬ 

ken , orörlig eller liksom en stund liflös. Intet djur som 

styres med töm, känner bättre huru van den handen är 

som kör honom. Den bästa kör Ren kan, under en oöf» 

vad hand, genast bli sä trög, att han icke vill ur släilet. 

Men häiles lömmen tili höger, och ibland ryckes jemt och 

stadigt pä densamma, utan att Renen ofta agas, visar han 

säilan nägon oart, Det kan emediertid hända^ alt nägon 
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efter »nclfängna slängar, blir arg, och vander sig mot den 

akande, p5 hvüken iian häninas genom tördubbiade sJag 

med framfötterne. Nedbunden i Pulkan, bar man blott 

da den uivägen att vähra sig omkull med densamtna, pä 

hvars boltcn eller köl Renen lär siä tills sinnet gär öfver, 

iivarefter resan kan forisättns. Sädan argsinthet röja Re- 

jiarne ofta genom deras inbördes stängande, dä de stun- 

dom inveckia sig sä i livarandras horn, att de icke kunna dt- 

skiljfK ocii, om icke hjelp tilikonimit, befunnits ibjelsvidtne,' 

Bland VildRenar skail detta liända ofta. Man päslär ock- 

sä alt somlige äro iiog lilltagsne, att bäde med liornen och 

bainfölierne käinpa mot Vargen> som är den värsta fien- 

de Lapparne känaa^ hvilken somliga är och i synnerbet 

dcsednaste, enligt berättelse, tilifagat dem den kaanbara- 

ste iöilust och skad». 

Till förekommande af denna olycka, ha Lapparne tt- 

toin Vallhjonen, Hundar, soin de niycket värdera, och äro 

just den ursprnngliga Scliytiska arten. Ickedessniindre gäc- 

kar Vargen ofta deras vaksainhet och nnder den iörö- 

delse ban anställer, rifver alitid först tungan ur halsen 

pä sitt, oifer. 

Für ntt bära klof och draga lass, kunna de ßesta Re- 

nar tämas. Men tili egenlligen goda Körrenar äro färre 

duglige och betalas med 5 6 R:dr B:ka. Lapparne sätta 

mycket värde pä en sädan, och bruka den aidrig tili fo* 

ror, hvartill i äHtnähTi^r-gatiad^ Retrar säsom stärkere an- 

vändas. 

Sedvanor, brtrk och hushällsmetoder äro ofta sä 

skiljaktige pä olika stälien af Jordklotel, att de ha löga 

eller ingen likhet med hvarandra, Af sädan art är den 

forräitning, bvarigenom Renhanen fSrlorar sin proHfika e« 

genskap. En ännu ung Ren, härtill bestämd, som det ock 

sker med större delen af han kalfvarne vid 2-4 ärs älder, 

bindes af Lappen eher blott hälles om halsen af honom, 

da en annan i behörig siällning, med egna tänder krossar,t 

och sedan vidare med fingrarne sonderkramar Renens ta« 

stikiar^ likväl sä att huden, som omger dem, icke skadas 

eher säras. Operationen anses icke särdeies pinsam, me» 

verkningarne deraf äro, alt Gäilingar fä bättre hüll, bli 
fetare, och lättare att tygla; men det som markligast är, 

fäila hörnen^ fastän senare pä äre£ eller viel Kjärsiiden^ 
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ocfi äterfä dem liksom de andre , ehurti äldre Skribente? 

{Schriffer, Bvlden rn. H,) ha föregifvit moisatsen. De blifvJ* 

dock af en iiksom joorösare sarnniansäUning. 

Att Renar äro ocksä ibland de vandrande djuren, hvib 

ka pä vissa orter, särskiJta ärstider, hyita tili aflägsna trak^ 

ter, besannas kring nejden af Hudsons bay^ Labrador ocR 

Newfoundland i Norra Amerika. 8 loooo samlade i skoc^ 

ken, begifva de sig i Mars och April mänader frän Norf 

tili Söder, samt ateriäga Norrät den föijande hösten. Dei 

ar under dessa flyitningar, som de i myckenhet blifva er-’ 

tappade, dels pä Landet genoni skoit ochsnaror; dels pä 

floderne, öfver hvilka Renhoparne simmande, tili betyd- 

ligt antal ined spjiu fällas af de i Kanoer sittande India¬ 

ner. Desse torka köttet i rök sedan benen blilvit Irän^ 

skilda, och sedan förytira det äfven som Tungorna. Tal¬ 

gen samlas sarskilt i bläsor, hvilka säJjas tili Engelska Ko- 

lonister lör bruk i köket som smör i stekpannan. Skin- 

nen utgöra utom hembruket tili kläder, en icke ringa 

Handelsvara, pä samma säit som för Koräkerne i Norra 

Asien, hos livilka Hera looo Renar sägas olta vara en en- 

da persons egendem. Men thuiu desse, liksom Samoje- 

derne, väl känna bruket af Renen säsom dragare, och af 

dess skinn tili kläder, värda de sig icke mer än Grönlän- 

dare och Eskimäer om delta nyttiga djur, och veta icke, 

att pä vära Fjällboers vis begagna dess afkaslning hvarken 

tili föda elier vinst, inedan det iefver. Lappen deremot, 

lika naturens barn som desse, men mera mild och ordent- 

ligare samhällsmenniska, omgifven af sina Renar, som göra 

hast och ko, och fär och get för honom umbärlige, synes 

sakna intet för sin bergning och sjelfbeständ. Ägare af 

500-1000 stycken, mä han Kallas förmögen, sä mycket säk- 

rare som den summa han har, kan ränta honom hälften 

sä mycket ärligen, utan särdeles möda. Emedlertid njoter 

han, pä den ofruktsamma , länge frusna heden, eit orub- 

badt sinneslugn, bäfvar icke för larrntrumman ellerkrigets 

äskor; han känner icke fyngden af det ok som trycker 

Landtbrukaren; fruktar icke för ran och brand; är okun- 

nig om de tusentals krämpor, som äro andra i inbillningea 

sällare folkslags ägodel. — Med ett ord, hanärsäkert icke 

inindre lycklig än han är rzÄ, icJ(e för mängden han kan 

dga, utan för de fä behoj han har. 

Tab. 37- Föreställer, efter bifogad skala en Renoxe. 

— och 38. En ko och kalf af samma slägte# 
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TETRAO Tetrit. Orrtnpp - hö'ria. Pä. F. Teeri. PäFr. 

Coq de briiyeres ä cjueue Jourchue. (hanen); Poule de 

bois (honan). Pä E. Heath-Cock, Black Game- Grous. 

Pä T. Birckhahn, Brnmmhahn. Palt. Gallo sfor- 

cello. Pä D. Vrhane. Pä N. OrrfngL 

De inre 'vingpennorna aro vid basen favita; 

Sljerten tvaklufven; FöUerne luclna. 

Tappen är svart, nied blaaktig glansande hals 

och rygg. 
Hönan är rostbrnn med svarfa tverränder; 

men mörk och hvitspräcklig pa bröstet. 

Linn. Syst. Nitf. «d. Gmel. i. a. p. 748- CI. 2. Aves. Ord. 5. Gal- 

lirKE. — Ejusd. Faun. Sv. p. 202. Skansk. Res. s. 56. — Ret2. Faun. Sr. 

r. 184. — Aldrov. Ornith. ir. 5*- P- 160. — Rr/jj. Orn. ii. 210. — Frisch. 

Ar. I. 109. — Pennant Br, Zoo), r. 226. — Arct. Zool. 2. 5*4- — Latham. 

ind. 2. p, 635. —Kriinitz. Encycl. 5. s, 382. — Pall- Reis- 11. s. 52. 226. 

227. 667. — J. O. Hagström i Kore^l. Veit. Akad. Handl- 1751. *• 132. 

Schönberg dersam. 17^9. s, 146. — Nordholm om Jemiknds d)urfänge. 

Ups. 1749. s. 44- foij- 

Hönsen (Gallin®), eller den flocken bland faglarne, som, 

efter Mosaiska Lagen, fordoni var ensam lilläten att förtä- 

ras, och af heia fjäderskaran troligen ger det biista och 

heJsosammaste födamnet, äga tili sUillnad Iran de fainiljer 

tili hvilka de närma sig, en köttJuU rundad kropp rne.d en 

lios de fleste läng stjert, som kan utbredas ocfi tilÜka 

rält uppsäUas; en knllrig och pä ändan nägot krökt. näbb, 

hvars öfre käk gär med kanterna öjver den neclra- Veras 

näsborrar ha en likt eit hvalj iippstäende hroskaklig hin- 

na. — Allo, hapva springjöuer, och somlige aro med 

sporrar försedda. 

StÖrre delen af dessa k.innemärken lillegnar sig det 

slägtet, hvari Orren intager sin piats, men hvilket enskzit 

bestämines genora en bar, knotlrig och Järgad ßäck vid 

dgonen, 

Örreti är näst efter Tjädern, bland de Europeiska, af 

sitt slägte den största skogsfägeln, och bar med densam- 

ma bade i skapnad och iefnadssätt myckei gemensamt, 

hvarföre han ocksä pä fiera orter erhällit namn af den 

minäre. Men fastän han liksora Tjädern har röda ogon- 
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bryn, fjadrade fötter man sporrar och en hvlt fläck pä 

vingarne, sä är dock Orrtuppen betydJigt inindre, i viot 

omkring 4 rr.arker, af 16-20 tums längd och en aln ocli 

6 9 tums bredd emellan de utsträckta vingarnes spetsar. 

Den korta och morka näbben betäckes vid sidorna jemte 

näsborrarne med svarta dunlika fjädrar, men den röda 

körtellmden öfver ögonen är bar. Nästan heia kroppen 

är svart, ehuru mer skinande mörkblä pä hrds och vygg, 

Af vingpennorna äro de första 4 svarta, och den 5:ie hvit 

vid bösen. De inre äro midtpä utmärkle af samma färg 

äfven som deras spetsar. De ytlre täckfjädrarne deremot 

mcrendels svartbruna, men de undre tilÜka med spcohm- 

ne och en Hack vid leden emellan armen och sträken samt 

Ijädrarne under gumpen, ganska hvita. S^jerien beslär af 

16 svarta fjadrar och är mycket klnfven af de 3 yttre scm 

bojas ät hvar sin si<la. 4-de och5;te paren äro smäningom kor- 

tare, och de medlersta af Jika längd. Pä lär och bcn äro 

fjädrarne giäbruna, men saknas pä tärna, som äro vid de 

ntstäende kanterne Jiksom kamiika af läta styfva uddar, 

Orrhonan är mäfkligen mindre, 14-16 tum i längden, 

och vager ungefär 2 marker. Den röda Hacken öfver ö- 

gonbrynen är mindre synbar hos h^nne. Pä hufvud och 

hals ligga tili skiftes röd- eher rostbruna och svarta tver- 

ränder som äro starkare pä ryggen. ßröstet svart och hvit- 

fläckigt, men gumpen alldeles hvit, Jiksom de första täck¬ 

fjädrarne pä vingarne, hvilkas pennor ocksä äro pä inre si- 

dan mest hvita. Stjerten ändtligen af ryggens färg, är min- 

dre klufven än tuppens och har 18 fjädrar. 

En sä märklig ätskillnad i färgerne hos könen, röjer 

sig eher första ruggningen samt om hösten; ty i början 

äro de unga Tupparne alldeles Jika honorna; men inot 

viniern mörkna de, och det brokiga lörvandlas om vären 

i den svarta bläaktiga färgen hvitken de sedan beliälia, e- 

huru den med tiden nägot förändras säsom mer i blätt 

stötande. De erhälla ock i tredje äret en hvit Hack un¬ 

der näbben och vid Jiögre äider en möik under gumpen, 

der fjädrarne voro tillförene alia hvita. 

En betydiigare olikhet förete tvenne afarter, troligen 

härkomne af blanning med andra af samma slägte, säsom 

den sä kallade Rachelhanen, frambragt, som det synes, 

genom parning af en Orre med en Tjäderhöna. Vingar-. 



ORRIf. 39 
nes täckfjädrar äro hos densamma sotsvarta med hvita 

punkter och gampen hvit med svaria fiäckar *). Deremot 

visar en annan ariförändring en närraare frändskap med 

Fjäll riporna^ likväl oiiadre genom sin hvitspräckliga yta, 

än genom hvitludna fötter och tär **). En mycket klulVen 

stjert och den rädande svaria fargen försäkra oss etnedler- 

tid om sanningen, alt begge äro blott bi arter. 

Orren tiiihör endast de kaJlare polhöjder af Europa 

samt Asien, säsom inom gränsorna af Sibirien. Den är 

üfveralit känd i Sverige; finnes dock mycket talrikare i de 

Norra Provinserna, fastän knappt sedd i Lappmarken. Al- 

skande i synnerhel skogar och bergstrakter, bevuxne med 

björkar och aspar, äfven barrtrad, söka dessa fäglar deras 

föda af knopparne och de späda bladen, men försmä icke 

heller särskiJta bärsorter, säsom lingon, halJon rr, m, och 

äfven ijungtoppar vintertiden. Stundom har man ock seit 

dem besöka körn och hvete*äkrar. Ärter sägas de icke 

kunna smälta man lifsfara, äfvensom kersbär, förmodligen 

för stenarne. Bland animaliska ämnen begagna de Myr- 

egg, hvilka särdeies tjena som ungarnes första näringsmedel. 

Orrarne äro icke Jlyttfäglar, utan i de länder der myc- 

ken snö falier, fmnas de ofta under snön Jiksom begraf- 

ne; förut fylla de dock kräfvan med björk- och alknopp, 

alt den hänger som en päse under halsen; och denna fö¬ 

da passar för längre tid alt tära pä. De lata sedan öfver- 

snöa sig, eher minera sig ofta i Jösa snön Hera alnar djupt, 

samt ligga helnäit jemte hvarandra. Med den annalkan- 

de vären blil'va de ater synlige. Det är dä deras parnings- 

tid infaller, äfven bädad genom flytande uttömningar. Som 

arten lefver i mängglfte, samlas Hera hönor kring Tappen, 

hvilken likväl icke iikt Tjädern kallar sin Harem frän top¬ 

pen af höga träd, utan pä höjden af en kulle, en träd- 

stubbe eller hög sten tolkar han sin natursdrift; ofta sam- 

la sig Here tuppar lillhopa under lugnet af den Ijusnande 

morgonen, och med löjliga krumspräng, säsom FäktTup- 

par, kämpa med hvarandra, tills en af dem vinner platsen, 

dä Segraren, högmodig^ med glänsande ögon, uppsvullna 

*) V. Lin NE ansag den som särsitilt art under namn af T^trao hyhri- 

duf Faun. Sv. aor, och är afbildad i Mus. Carlson. i. t. 15. samt fin- 

nes tidtals i gantla skogar sä väl i Sverige som i Finjand. 

•*) Denna är T Tetrix Eriopus. Piels. Faun. Sv. p. 203. Figur är 
gifven i MuS' Carls. 3. t. 65. 
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Ögonbryn, yfviga fjädrär, uppsait sljert och flaxande vin- 

gar ropar eÜer kuttrar sitt klaa hlau Idou, stigande ur en 

terce i en annan allt högre i rösten, äilöljd ai ettsällsamt 

gurglande late. Hönorna lulia af begär, skocka sig nu 

hoppande onikring honora, som ändtligen stiiiare, lililreds- 

ställer den ena efter den andra. De bereda derefter sina 

kullar, bestäende merendels af 6-3 (sällan flera) egg, af 

blekgul färg och besprängda med rosllika Häckar och nä- 

gra större vid den smala ändan. Utan vidare biständ af 

Tuppen, kiäckas ungarne efter 26-28 dagar, och lölja mo¬ 

dern heia Sommaren. Mot vinteni Jemna Tuppkycklingar- 

n» henne och sällskapa 7.Ö i flocken tili nästa var, un- 

der hvilken tid de ofta fäkia och släss med hvarandra, 

merendels sä litct uppinärksamma pä deras egen viillärd, 

alt Hera kunna fällas i ett enda skott. 

Vesslor, Hermelincr och Märdar äro farliga fi.ndcr 

fÖr denna fägelart, liksom de äro det för hel.i höns farrib 

jen. De nppsöka deras egg, och de nykj;ickta ungarne 

blilva icke inindre deras offer, sä mycket lältare som boet 

vtiljes i bnskar ocli häligheter, der dat finncs tillredt af 

en mängd qvistar och vcxtlemningar. Likväi, när honan 

gär af eggen för alt söka sig löda, beiäcker hon dem med 

löf och mossa, sä att de icke utan svärighet kunna skön- 

jas; men de nykläckte ungarne lemnar hon icke gerna, o- 

aktadt sin naturliga skygghet, om man handelsevis när- 

maj' sig tili hennes näste. 

Det mest odande Rofdjurct ärändä mennlskan. Hvilken 

©andelig rniingd af Orrar, Tjädrar, Hjerpar ocfi [lipor ned- 

kommer icke ärligen ifrän de Norra landsorietna, der lie- 

la bylag äro med detta slags fägelfänge sysselsaite. I de 

fiesta Socknar finnas 4*5 bössor för hvart hemman, ock 

det är i synaevbet efter Micliaoli som fängsien eller skju- 

tandet börjar. Under alla är är likväi icke tillgängen Jika 

ymnig. Man tager vanligen ett marke af Michaelis dag: 

om Sunnan dä bläser, skall mycken fägel kominn in i lan¬ 

det och emot fjällen, men kommer vinden fran Norden, 

sä tror man att fäglarne, äfven de som förut finnas, skola 

det äret bortflytta, och fän^ten säledes blifva obeiydiig. 

Detta är utan tvifvel blott en saga; men orsaken i förra 

fallet är säkert den, att fäglarne, kanske stundom af o- 

kända skal, ankorama frän aHägsnare orter, säsom Finland, 

Jlysslaad na. ra. ty, maa upptäcker bland mängden bade 
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Jlygfdghir. Sädane äro eljest icke syuliga. Brist pa fagel 

liai' man ofta Amnit härröra frän sent inl'allande frostnät- 

ter medan kläckningen for sig gär^ dä ungarne icke ut- 

iiärJa; alt l'drtiga fÖJjderna ai' oscden alt imdef lektideu 

ofieda fägeln, aller beröfva honom eggen, hvilket kau 

icke nog bcifras, utan de i sädant afseemle tid el'ter an- 

nan utgifaa päbud borde lända tili ovillkorlig efterrättelse. 

Fängsten sker dels med gUler, snaror eller nät, dels 

skjules iägeln med bdssa. 

Om snaror brukas, är nödigt alt iakltaga, att des- 

sa stfillas högre om vfiren, helst fägcln den ärsliden bär 

btdVudat högre lyltadt an ora liösten, da lian när sig 

ftf bär. Donor användas senare pä äret; men de böra gö- 

ras al'beckirä, for att icke falla tillsanimans eller slaknn aP 

väta. AlVen brukas pä somliga stallen, under vintern, 

der icke betydlig myckenhet snÖ faller, alt genom Eld- 

sken vinna ändamälet, neml. sä, alt 2;ne personer ätlöljas, 

den enn med en l’ackla eller bloss, och den andra med 

eti kasinät. Fäglarne, förvirrade al'skenet, %ga bus emot 

detsainma och bli med nutet fängade. 

1 vära Norra Provinser üppsättas utom snaror, sä kal- 

lade finkar och stockar. Flaken göres al' 6-8 ribbor, för- 

«nade i ena ändnn raed en liten slä, och uppgiüras öl'ver 

en i jorden nedslagen lag päle (Se FTakar tili Räf-fällor 

i Linna'i Vestg. Resa s. 2.40, som dcnna Norrländska lik- 

nar). Lingon kastas under Haken och gilierslickerna, iör 

att ditlocka l'äglarne. Smä saiidbackar, dur Orrarne ej 

Scällan vaska sig i solbaddet, äro passaiuie lägen für sädana 

Ilakar. Fägelsiocken ater utgöres af en enda stock, utom 

en mindre inunder liggande. Den förre nppgillras Jiksom 

flaken <ich iäller lika snart som denna; rnen villbiäclet Jig¬ 

ger icke sä säkert gömdt für Räl’var ocii roffägiar. 8naror 

bindfis af svart tagel eller af liopspunnen trä, och sättas 

gemenligen i stigar, upptrampade al boskapen. Dessa lang- 

redskap brukas ocksä sedan snö är fallen, men pä obe- 

täckta Ställen vid roten af stora granar; Hak-ar och stoc¬ 

kar endast sä länge marken är öfverallt bar. I Jeriuland 

har man dessutom ett slags giller, der kalladt Orrbänna, 

som utgöres af ett tunnt bräde, 2-3 alnar längt samt ett 

^varter bredt. Längs efter heia brädet sitta nedborrade 
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bagar «f bojda smä Björk - eller Id-vidjor, med bvar sia 

vicihäfiade snara. Detta gillerbräde uppsäites i vattenpass 

i toppen af en gärtalJ^ der det icke länge dröjer fürrän det 

besökes. Stundom äro dessa Orrbäimor nägot olika i 

sammansätiningen, säsom bestäende af eit faaJfannan ala 

längt och 8 tums bredt bräde, vid hvars bäda ändar en 

af de nämda bägarne säuas tversöfver med hvar sin snara. 

Inundcr pa begge stallen fasibindes ett knippe af färskt 

bjÖrkris, besait med fröhängen. När mj Orrnrne sätta sig 

i trädet, der Grrbcännan blilvit uppstäiid, bli de varse ri- 

set, Ilyga dit, och dä de komma mot nigon af ändarne, 

faslna de i den der fästade snaran, Detta liknar mycket 

Kossackernes fängningssätt äfven med snaror, hvilka de 

kalla Navori. {'Pall, lieis. 2. s. G67). 

Mestscharäkerne *) hafva ocksä, eniigt Pallas berättel- 

se, en egen nppfinning kallad maräsha, tili att fänga Or- 

rar om vintern, och hvilken fortjenar att nämnas. I glesa 

Björkskogar, der fäglarne gerna nppehälla sig, upphängai 

nägra kornax-knippor pä en, af en tverslä samt en klyfva 

mot träden uppsatt ställning. Pä litet afständ derifrän gö- 

res af läng.i Björksprölar, nedsatte tätt jernte hvarandra, 

ett slags tratt, orvantill mindre än alnsvid. I mynningen 

deraf insäues pä gemensam axel ett hjul, som bestär af 

tvenne i kor» satta Uinnbajui, ombundna med kornax, och 

pa det säitet fästade, att de obehindradt vända sig pä ax- 

eln, och saJedes rum lemnas emeUan trattens sidor och 

tunnbanden. Nu slä gemenligen fäglarne ned pä de först- 

nämda npphängtla axkmpporna, och flyga sedan tili gill- 

ret, der vid första försöket att sätta sig pä de ntstäen- 

de tunnbanden, det af dem hopsaira hjulet i ögonblicket 

omkringvändes, och Orren faller hufvudstupa i tratten, 

hvarur, säsom i hotten trängare, han icke kan uppkomma. 

Tratten skaJl stundom hnnas tili hälften fylld med sädana 

äfveniyfare. 

I Kurland, LiHanU och Liibauen skjuta* örrar pä en 

sä kalla 1 Bnlhahn, som antingen är en ordentligen upp- 

stoppad läg'd, ciler af pipper gjord och malad, eller, 

soui vanÜgL sker, tij'itor naJ af en gammal halt, pä hvil¬ 

ken skä-men satniTiafjböj .'S unJer kullen, dä i ena ändan 

ett stycke utskäre.s i Imhet med Orrens hals och utmärkes 

d en röd Hack ä ömse sidor, just som de ölver Orrens 

*) Tatai'iske afkomüngar, som satt sig ned hos Bashkirerne. 
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ögon befintliga, och i andra ändan insättes en sijert af fä- 

geln. Sä lillskapad, fäsles Baibahnen pä en siäng och fö- 

res liU skogcn der Orrlekar inhnna sig, och här uppreses 

den. En riskoja eller dylikt gömstälie bor ocksä beredas 

i grannskapet der skjtten väntar fäglarnes ankomst, antin- 

gen af dem sjelfve, eller nppdrifne af en eher par helst 

onikringridande personer. 

Hos oss i Skäne bruka skyttar ocksä en annan metod, 

eher alt sJijuta med trächhäst, som beryder alt skytten 

grönklädd, Jeder en inofvad hast, bar, men med betsel, 

dock utan munlag, att han kan beta, och med ena foten 

inom tygeln som Jigger öfver manken och styres sä af skyt* 

ten, hviJken gär lutende vid bortsidan ilrän fägeln. Hasten, 

van vid skotten, rör sig icke vid bössans lossande, utan 

nrirmar sig tiil den kuttrande Orren, tiils han fälles. 

Vid skjutandet af Orrar har man icke den försigtig- 

het af nöden som vid Tjäderjagt. Om man endast kan 

finna ett passende stälie der man är gömd, är det ofta 

tiilräckligt. Crrar skjutas dessutom bade under och efter 

parningsiiden. Men uppehäUa sig lekarne i öde trakter 

och glesare skog, lyckas det roindre att naikas dem. 

üngarne lockas vanligt genom fageJpipor inemot kos¬ 

ten; men senare pä äret läta de icke bedraga sig. 

Orrens kött är läckert medan det är ungt; man ger 

sälcdes det «f ungarne foreträdet. Med äldern bJir det 

härdt och segt, hvilket dock fCrbättras genom hängande 

e:i eJJer annan dag i lüften, hvarefter det, före anrättnin- 

gen, lägges i ätiika. 

Pä somliga orter, säsom i Finland, tjenar Orren som 

väderspäman för Landtmannen. När sädane i'äglar, äfven 

som Gröngölingär (Picus Martins), naJkas byarne, anses 

det som ett förebud tiü sloim och elakt väder, i>ka sä dä 

de Jorre häiia sig lägt i träden; hvaremot da de söka top- 

parne och de nya skotten tili hvilstälie, skäli det betyda 

en vacker och skön väderlek. 

Att för nöjes skull i bur föda Orrar , är ingenting min- 

dre änsällsHint, helst de, pä ijenligt satt uuderhällne, kun- 

na läit vänas vid sin Jängenskap; men deiia har ock gif- 

vit en och annan den anledning, att söka draga lika nytta 

af dem i hushäilet som af yanliga lions; hvilket man för- 
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sokt verkställa genom egg, hämtacle i skogen fränenOrr- 

höna, hvi]ka, lagda ander en gärdsliönä, af henne utkläc- 

kas, da Orrungarne, snart lika tarne som andra kycklin- 

gar, kunnat utan svärighet uppiödas med gryn ocii nijöik, 

och ehersom de tiiltagit, med enbär, kälblad, väpjing, 

krusbär, gräshoppor m. m. Det har likväJ händt att hö- 

nan, efter kläckningen, icke gynnat sin pätrugade afföda, 

man ihjelbuggit ungarne, sä snart de tittat fram ur egge^ 

Ocksä, i fall hon icke visat styfmors-lynne, har hon med 

all möjlig huldhet icke förstätt sig pä att uppföda dem, 

hvarfore de redan i början vantrifvits och dött. Man har 

slledes fallit pä den tankan, att genom verkliga Orrl)önor 

lyckligare fuliborda föjsoket och det pä följande sätt: att 

man niot en husvägg uppfört eit slags stör bur af mänga 

alnars längd och bredd, samt betäckt taket tili en del med 

notgarn, sä att fäglarne vistades liksom under bar him- 

mei. Här har man insläppt nägra Orrar och Orrhönor, 

da en af Tupparne snart tagit öfverväldet, och tiliätit in- 

gen af de öffiga hanarne, hvarken att spela eher befryn- 

da sig med hönorna. (Vxd förnyade försök irisläpptes der- 

före sedan blott en Tupp med 3 hönor). Bakom insatta 

träd och buskar, värpte hönorna och lägo äfven ut ungar, 

hvilka, artigt nog att päse, hatades af de förföijda J'up- 

parne, deremot den rädande Orren syntes lika huld om 

dem som mödrarne, och tillät dem söka skygd under dess 

vingar, sä mycket inärkvärdigare, som Orrinppen i silt 

naturligt fria tiilständ, hvarken brj’^r sig om ungarne, eller 

sällar sig med hönorna efter lekiiden. 

Den tjenligaste föda för de spädare ungarne äro utan 

tvifvel Myregg, hvilka med stör begärlighet af dem föriä- 

ras. Gryn och mjölk, vilda bär, al- björk- ocb pop.pel- 

knoppar, späda sälglöf, äro alla goda födämnen, och bland 

grönsaker, sönderhackad hufvudsallat och mjölktistel, de 

behagligaste bäde för unga och gamla Orrar; men Hader, 

libbsticka, svalört, fräken, nässloroch kattost duga, c-nligt 

erfarenheten, icke för dem. 

Pä sädant sätt kunna de bli s§ tarade som andra hem- 

fäglar, äfven att sällskapa med girdshönsen, sitta pä han- 

den, kuttra bredvid folket m. m. Det har likväl händt, 

att de, denna sin skenbart ombytta natur oaktadt, oför- 

modligen följt sin rätta drift och rymt tili skogs, derl> 

feän de sjelfve eller deras fader härkonamit. 
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Det fif att marka att fängade Orrar, ännu heit akogs» 
vilda, kunna ocksä utkläcka ungar, blott de hällas skild» 
frän andra fäglar, Likväl är det säkert, att sä väl sädan© 
som verkligen hemtamda, kunna icke förmäs dertill, om 
de under tak i kammare inneslntas; men hällne, som of- 
vanföre sades, liksom i fria lüften, synas de lörgäta att 

de äro fängar. 

Troligen tjena dock deisa försök blott tili nöje for e- 
gentligen nägon Fagelälskare. Kunde man i stallet för vä- 
ra Höns införa eller tillika med dem fostra Orrar allmänt 
vid gärdarne, sä kostade de väl mindre att underhälla; 
men förökandet af deras slägte fordrar sä mycket störro 
möda. Följaktligen kan man icke lofva sig deraf nägon 
allmän nytta, sä mycket mindre, som farhägan ar icke o- 
grundad, att företaget künde blifva fruktlost omsider ger 

nom heia kullens bortrymmande. 

Tab. — föreställer, i en efter vidsatt skala minskad 
storiek, en Örrtupp raed sin Höna, som de allniännast 15* 

rekomraa. 





NÄBBGÄDDA. 

ESOX öEU.ONE. Horngiulda: Horrzgäll. PA Finska; M- 
hn hanki. Pä Fr. Aignille, l\agojo, Orphie. Pä Eng. 

Sea-Garpike. Pä It. Acucella. Pä T. Hornhecht, 

i,chnejje.i. Pä Holl Geep. Pä D. Hornfisk. Pä 
N. RorngU’e, Rebhe sild. 

Ihthadet är försedt med ett spetslgt Tryne\ af 
de förlängda sjllika käkarne. 

Linn. Syst. Nat. ed- Gmel. i. 5- p. —Faun. Sv. p. 126.— KetZ. 

F.uui. Sv. {>.551. C). 4. PiscF. 5. Oido 4- A b d o TA 111 a 1 e s. — 

r.’sc. p. loS, 107 (Acus Oppiani) — Blavh Fisch. Deutschi. I. s. a36. ^ 

— Klein. Pisc. MiSs. 4. 21.' i. t. 3- F 2. Pcnnant Britt. Zoo}, p. 274. 

Gäddslägtet, som hör tili de Bnkfeniga Hskarne (n. lo}, 

lUmärker sig bland dessa genom sin förlängda kreppt 

süt ofoanpä platta hvfvnd samt öfrey kortare kak. Det 

äger tander häde i käkarna och pä tungan, och Gälhin- 

nan har (hos olika s]8g) frän 5 tili i.o sträinr. Mindrc 

talrikfc tili arter än .somliga famüier inom Neptuns omräde, 

nfgöres det iikväl af Her« , hvaraf vär Fauna tillegnar sig 

tvenne: den Ailmänna Gäddan och Nähbgäddan. 

Den sednare, bestärndt ätsküd frän den förra genom 

ofvan anforda kännemärke^ träffas mycket olika i storle- 

ken, Iran en half tili en aln läng, men fmnes stundora 

dubbeit langte. Hufvudet är, trynet ob«?äknadt, icke stort^ 

men käkarne, som formera dot sistnämda, äro mycket för- 

Ivängde och spetsige. Den öl're är rörlig emot pannbenet 

och derifrän ikdd, samt nägot, oft.a \ kortare än den an¬ 

dre, som i ähclan (apex) är köttaktig. Begge likna runda 

sylar, och besatta med skarpa ehuru fina tänder i kanter- 

nn, Jiksom .finsägade, likväl tätast vid basen. Tungan, 

kort och trubbig, hinner knappt framom mungiporna, hvil- 

ka räcka ända mot ögonen, som äro sfora, heit ciikelrun- 

da med sillvergrön Iris och svart pupill, och emellan dem 

och öfra käkens bas sjnas de tcromeligen ulvidgade näs- 

borrarne. Gäl-locken aro heia och utan fjäll, stärkt, silf- 

verfärgade och stundom skiftande i blätt och grönt, äfveii 

som roten af uhdra käken; da deremot pannan, necken 

och ryggen ha en mörkare färg. Sjelfva kroppen, smal ocU 

läng, synes cäsifln lyrkantig, och des« bredd förhäiler sig 
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tili längden som i tili i5; och denna gestalt gafäldre na- 

turforskare anledning tili namnet JSäIßsk. Heia ytan, u. 

tom trynets speis, ryggen och fenorna, är blänkand© som 

silfver, eher kanske rättare som poleradt tenn. Gälhinnaa 

har 12 strälar, och Bröstl'enorna i3. Bukfenorna, bakom 

medlet af kroppens längd, 6. Ryggfenan, sittande midte- 

mellan medlersta delen och sijertspeisen, 15. Den mot- 

svarande Rumpfenan, tätt framför Anus, 22; och ändtli- 

gen den kluiha eilet urnjupna St)erli'enan omkring 20 2- 

delta strälar. Pä bröst- och buklenor äro dessa greniga, 

men pä ryggens och analfenan enkla. ‘ Stjertändan är rayc- 

ket al'smalnande, tnen vidgas nägot trapetziikt vid fenan. 

Sidlinien (linea lateralis) börjar som vanligt vid nacken, 

och löper, ehuru knappt märkbar, längsefter sidorna af 

kroppen, och liksom försvinner innan den näkar stjerten *). 

En annan, nägot tydligare och mer upphöid, tyckes börja 

frän gäl-locket och gär lägre ned, parallelt ined buken, 

ända fram ät stjerlfenan ; oeh ändtligen upptäckas eit par 

hnare ränder eller linier efter heia längden af den platta- 

de buken. Bröst- och bukfenor äro snarare grä, de öfriga 

bläaktiga. En svart linie utmärker ryggens medlersta del; 

för öfrigt är den grönfärgad, ibland mera blä ät sidorna, 

och denna, heia fiskens iängd igenom tydligt ätskilda färg- 

blandning med det blänkande silfverlika inunder, förenad 

med den smidiga kroppens som älen slingrande röirelser i 

£skens vata element, gör den tili ett retande synämne. 

Ejällen kunna icke genast skönjas, orn icke, med sjmgla- 

aels biträde,pä ryggen; men under den hinnlika hud, som 

tyckes göra en yttre betäckning, ligga ganska smä runda- 

de fjäll. 

Undersökas ater fiskens inmäten, ser man huru den 

nägot länga bukhälan fylles af Tarmkanalen, som börjar 

genast vid och öppen vid svalget, och aftager utan krök- 

ningar och afsatser smäningom i vidden ända tili sitt slut. 

De öfriga inelfvorna likna den vanliga gäddans; och i stäl* 

let för simbläsa, synes blott ett tomt rum vid ryggraden, 

som bestär af 85 knotor med 5i refben ä ömse sidor. 

Att Näbbgäddan bör räknas tili Rof fiskarne, bevisa 

hennes beväpnade käkar; men hon mäste i följd af deras 

*) D. Bloch nekar denna, och anserdensednare för den rätta Sidlinien, 

hvaraf likväl oriktigheteii bevisas vid kokningen af fisken, da köttei;» 

geraealigen bäuder, ftänskiljes der Sidlmien Tcrkligen bör vara» 
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spetsigbet nöj« sig med inlndre bfiiydUga föremal, OcksS 

träfias Räkor och dylika kräk i hennes inre. Käkavncs längd 

och hvassa daiiiiig niä emedierticl ocksä kunna bet'ordra hen¬ 

nes fördelar, men hvilka ännu äro oss obekanta. Torde 

hända tjena de henne som ett slags vapen inot taJrika fi- 

ender^ blancKbvilka Skälhundar^ Torsk^ Kabiljo med He¬ 

ra räknas. 

Längst tillbaka i forntiden adrog sig Näbbgäddan de- 

ras uppmärksamhet, hvilka som vettenskapsidkare betrak- 

tade naturens rnängfald. Athermus ocfi Oppianus beskrei- 

vo den redan, men icke Aristoteles, som sednare Fürfat- 

tare föregifvit, ehuru de bebällit det namn BfAoV»/) 

han gifvit ät Hafsnülen (Syngnathus Typhle), ett kndoin 

tili HalX-flskarne hörande slägte. 

Näbbgäddan finnes öfverallt i Oceanen, och uppehäl- 

ler sig mest pä djupet, derifrän den troppvis nalkas kus- 

terna och deras grundare stallen, som det händer hos oss 

i vestra skärgärden, frän värens början tili inidsommaren, 

för att der albörda sig romrnen. Vanligt cär den Makrillens 

förebnd och öfverenskommer äfven med honom i köttets 

beskaffenhet; men som torr och mager, äger den i allmaa- 

het litet värde. Den fängas emedleriid pS somliga ortet 

med ett slags ljuster eller ett pä en iängre släng vidsatt 

lern i skapnad al en gafFel med mänga uddar al' 6 tums 

längd. Detta sker under möikaste natten af Hera personer, 

af hvilka en framst i bäten med bloss lockar gäddorna, 

som hoptals löpande efter skenet, biifva af de ölrige stotta 

med ljustren, »a att, när fängsten iyckas, Hera hundrade 

kunna pä iika satt tagas inom samms tid. I Holland bru- 

kas de allmänt tiil bete lör aiadra fisknr, säsom vid Torsk- 

faiigsten, för hvilket änd^mäl de skäras istycken orh dossa 

insaltade packas i kärl och om bord medföras. I Pomuiex'n 

oeli i trakten kring Östersjön fortäres denna liskart lika- 

som andra Gäddor; äfven rökes den som Sik och kokas 

seclan ihop med Markiska rofvor. Pä Italienska strarulorter 

skall den ocksa stekt ätas med saften at stekta ponieranser. 

Ändteligen bör Icke förbigäs den sälisamma bmstän- 

digheten, att Nabbgäddornas ben fä nnder kokningen en 

hüg grön lärg, hvilken ovanh'ga egenskap ger mänga ett 

slags afsky för deras användande tili loda, ehuru köttet 

för öfrigt är ganska hvitt. Det synes ock som demia grö- 
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na farg hj^ser nägot fosforiskt, emedan benen visa i mork- 
ret ett Jika färgadt sken. 

Tab. Fisken icke sällan i naturlig storlek, eftcr teck- 
ning gjord af Herr R. Palmstruch, i Vestra Skärgärden. 
— a. En dei af ryggraden. — b. Fiskens genomskärning. 
•— c. ett fjäll i nat. st. — d. detsamnia forstoradt. 





F.TÄMLEN APOLLO. 

#APILIC> Apoi/Lo. Pä Fr. EApollon. L'ulpicolc: P.ä 

T. Alpsfischinetterling, der Rothe AugeiiSpiegel. 

^ingarne '3lvo rundade, helbräddade, hvita med 

svarta fläckar; de bakre hafva ofvanpa lyra 

röda vingögOH och inunder sex. 

Linn. Syst. Nat. ed. Gmrl. T. i. Pars 5. p. 2256. CI. 4. Ihsjscta Ord. 

5. Lepidoptera. — Faun. St. n. 1022. — Goiti. Rss. s. 130. — Fahr. Sp. 

Ins. 2. p. 35. (CI. VI. Glossata). — Cu>^ier TaLI. e’em. p. 5go. — De Geer 

Meirr. i.-Trr'T5r-fri2r-T5i--»a!igrrTtW.'^}.---5r p. -2%. t. 45. f. i. a. 4. p. 

aq. t. 4. f. I. a.— Papil. d’f.ur. t. 47- «• 99-—Jdbionsky Natiirsysr. 

Schineuerl. 5. Ao. t. 85, f. r-4. — JEsper Schmett. t. 2, f. i. t. 64. L r. 2. 

T.d ;ning ocli färgen gora visserligen fjärilarne tili be- 

«ndransvärda foreniäl ibland Insekterna, men deras för- 

.vandlings llistoria fortjenar icke mindre Naturforskarens 

appmärksambet. Vi ha ocksä redan uppgifvit de fenomen, 

5om i alimänhet dervid förefalla (n:o 17). Men ehura 

dessa i det iieU visa ett slags öfverensstämmelse sina ernei- 

ian, förete sig liär och der vissa ätskillnader, beroende äa 

gfolikhet i Organisationen, än af yitre omständigheter, sä- 

ßom vistelsoort och Födämnen. Larverne, fastän mindr« 

föi'änderlige i satt och medel att nalkas deras förklarings- 

tima , forekomma dock sjelfva i form och brokighet, snarC 

sagdt, lika utmärkt ätskilde, som, sedan de, icke längro 

bundne vid jordens yta, lyfta sig i högre regioner. £tt sä- 

dant exempei visar oss den härjemte lysande Apollo, era 

«rt af den familjen bland fjärilar, som Fabricius skänkt 

namn af Varnassier, i föije af deras stora och rundade an¬ 

dre vingar, billigt skilde frän Heliconieine, tili hvilka, e» 

gentligen smalvingade, von Linke, förmodligen nalureüs 

icke alldeles enligt, förde denna fjäril, 

Naturen bestämde Oririket tili amroa at ijarilarnas 

fester. Vi se huru särskilta vexter i sitt sköle mottaga 

dessas egg, liksom nästan ät siumpen lemnade. Tjenligt 

safter gynna och befordra här deras utveckiing. Larverne 

bii smäningom synliga, och hvilka efter artens natur, förr 

«Iler senare tillvexa och fullkomnas. Fjärilen Apollo bör- 

|ar sitt lefnadslopp pä Huslöken (Sedum Telephium). Del 

är pä denna vextens saftiga blad som eggen läggas bittida 
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om hfisten, och den foljande vären kläckas och uppfostras. 

I Juni synes Larven hafva ernutt sin rätta stor]ek. Utsträckt 

är den nästan 2 tum Jang, örverallt beiäckt rned svarta H. 

na här Jikt ett sammetsludd, ehuru nagot Ijusare ernellan 

lederna. Smä, öfveralit spridda värtor äro besatia med 

ilna, tätt förenade här längre än sjelfva lucldet. Den sam- 

metssvarta hotten upplyses ännu mer af en niängd oran- 

geröda fläckar, löpande i 2 rader vid sidorna ofvaniill, 

och 2sädana Jiäckar synas pä hvar led, utom pä de begge 

förstd. Ernellan dessa höghirgade punkter, upptäckas äf- 

ven längs efter öfra deJen al’ kroppen, mänga smä blägrä 

prickar, ordentligen sex pä leden. Hufvuctet ar svart, för- 

sedt bakiill ofvanpä med en glänsande brandgui punkt, 

som under Larvens rörelser mskjuter i skapnad af 2 ut- 

spärrade köttiga horn, och äro djurets trefvare^ sädane 

som redan blilvit pä Machaons Jaiv anmärkte, och dessa 

knnna efter behof indragas och utskjutas. Det är genom 

dessa redskap, som, efter Roeseis uppgift, samma Larv, dä 

den vidröres, utdunstar en vidrig änga, troligen som ett 

värn mot de kräk som kunna förfördela den. Men hos 

den Larven vi nu beskrifva, märkes ingen dyiik iukt. Lfn- 

der sitt lifligare tillständ öfverger han sällan sitt faste pä 

Stam örtens blad, utan flyttar sig med tillbjelp af sina 8 

fötter, fast utan särdeles snabbhet, tili andra oförtärda 

delar af vexten; men bür rörügare inemot de ögonblicken 

da natursdriften leder honom tili en afskild vrä för alt be¬ 

rede sin förvandüng. Det hör härvid märkas, att Larven 

icke omspinner sig, som vanligt Hera andra , med nägon 

träd, utan fester biott nagra spridda omkring sitt iägersläi- 

ie, der den stilla liggande 3-4 dagar, omsider afstryker 

huden och visar sig i gestalt af en kanslolös puppa, vid 

ändan af hviiken den hopskrumpna Larvhuden fastsitter. 

Icke kantig, utan af lika rund form som Nattfjärilarnes, 

är puppan i förstone mfnk och blekgrön eller gul, men 

blir snart rödhrun, och efter nagra dagar violett. Den är 

dessutom da beiäckt med en blägrä hinna eller mjoi som 

läit aftorkas. Delta utdunstar frän puppans inre, genom de 

endast för det väpnade ögat synliga porerne pä skalet, först 

som en klar fukiigliet och sedan som ett färgadt pnder, 

likt det pä mognande plommon och dylika. Efter 3-4 
veckors dvala utkommer omsider det i’ullbordade vingade 

kräket, Fjärilen, men som genast fordrar framför alll ett 

passande lodräit fäste, för ait, under torkiiingen, icke fä 

lytsn, som alkid blifva oförändrade. 
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Hvllken skönhet finna vi icke nu utvecklad! I stäliet 

för den fordna vinglösa Larvens svartludna kmpp, är den 

nu omskapad, hei och hallen betäckt nied hna grägnla 

Jjär. — Hufvudot bär tvennekona, ttadiika antenner, kiubb- 

lika i ändarne ocli svarta liksom ögonen. 5 par bruna, 

med livitt scliatterade fötter sitta under bäien. Vingarnes 

grundhirg är hvit, nägot i gult stötande; och nastan nlan 

cie nijöliika fjäli som vanligt bekläda fjäribingarnes yta, 

lysa de genomskinlige pä denna. Vid deras faste pä bäien 

bryter nägot citrongult, äfven spridt Iramät yttre kanten 

pä de Irämre, skönt af mot de öfriga l'ärger, fläcktals sprid- 

de^pa^blen ädnga spegeTh7~5~b3en örcfmhg och nied det 

prydiiga ulseende som hguren bäst ulvisar. 

Honan är merendels litet stbrre an hanen, och hon är 

derjemte vid bälgens bakända inunder försedd med eit 

säcklikt, hinnaktigt bihang, Delta är ungefär z lin. längt, 

Och faslän tunt, är det liksom hornaktigt, och tiilhör u- 

tan tvil'vel lortplantnings-ärendena. Men om det tjenar vid 

parningen elier vid eggläggningen, kan icke än bestämmas. 

Bottenfärgen pä vingarne är stundom nägot föränder- 

lig, men sälian finaes den rätt hvit utan smutsig blanning. 

Herbst har likväl föreställt en biart af sädant förhällan- 

de *). Dereniot har Juper tecknat en annan med öfver- 

alit svart punkterade vingar, samt ögonen och fjäckarne 

derä annorlimda än vanligt bildade **). I storleken har 

mananmätkt nägon ätskillnad pä vissa orter, och säledes, 

ehuru den häihos bifogade afbiiden är l'ulikomligt eniig 

med vär inländska l'järii, skall den hnnas Ulrikes bade 

mindre och större, säsom det Senate, i Ryssland , der den 

i utsträckningen kan tälla med Bombyx Pavonia major^ 

och de röda vingögonen ernä en halftum i deras iverlinie. 

Utom Europa är icke vär Apollo kand. Entomologer- 

ne trodde länge att han endasf tillhörde Schweiz och Sveri- 

ge. Man har sedan anmärki honoiu' pä mänga trakter i 

Tyskland, oltast omkring Regensburg och vid södra sfrän- 

derna aF Donau. Äfven i Norrige har man sett honom, 

och i Ryssland nära Wolga floden, och i den lägländt« 

nejden af Inisch. ßergsJiüjder och klippor tyckas framior 

andra vara hans lillflykts-stälien. H.ms satt alt llyga sy- 

*) Jahlonsk. Nat. Syst. Scliniett. 5. t. £• 3. 4, 

**) Esper Schmeiterl. t. 64. f. i. 2. 



nes nagot turigt och langsamt, och som han blott visar 

sig titn varnsaste äisüden, gläder han endast en liien tid, 

sä für sin sällsainhet och skönfu-t, som oskyldigare lynne 

an mänga andra af slägten, iika haiade sorn de äro tid* 

tals nästan oräknelige. 

Ändiligen mä tilläggas, att fastän den allmänna Tak- 

löken i synnerhet hyser Larven, den samma äfven är fwn- 

nen pä somliga af de saftbladiga Saxifragerne^ slsoin Co- 

tyledon. 

Tab. — Fig. T. I.arwaw . F?ilTv<»Tt. Tiggnnde pä ett blad 

af Takloken. — 2. Puppan. — 3. Fjärilen fuilkomligt 

ntvecklad, sittaijde i hviiande ställning. —• 4. en sätiaa 

iiygande. 
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RIEDÜSA GAPiLLATA. Brämivabel. Fä Fr. OrtiedaMer, 

Pä Eng. Sea blitbbers, Pä D. Söe-Jiuse. 

Den runda men plattade kroppen är i kan¬ 

ten delad i 8 rundade, midti urnjiipta fiikar. 

Inunder utga 4 armar, och onikring dem en 

mängd länga trädar. 

Itinn. Syst. Nat. ed. Gmel. i. 6. p. 5i54. — Faun. St. aioS. CI. 6. 

Verwes. Ordu a. Mollusca. — hirin. Vestgot. Resa s. 172. T. 3- f- 3- 

— 3IiUL prodr. Zool. dan. aS2i" (CI. Zoothyta.) — Ord. Meduias> 

Co VI BR. 

2)oofyterjie äro de yitersta at djuren, sä väl fÖr den 

daning som de egenskaper kviika de synas äga. Da Blöt- 

maskarne (Mollusca), tili hviika Maneterne fordom räkna* 

des, äro för omloppet af deras vätskor, för andedrägten, 

känseln, samt födans bibringande begälvade med organer, 

mer och fast alliid Ull en del, anal^a ined dem 

hos Djur, tnTnTas blöd Kr roä, 3arTpTfrs*'li"skarrre; sä finna 

vi alldeJes intet sädant hos Zoofyterna. — Knappt upp- 

täckas nägra inelfvor, och äfven lecken tili andedrägt sak- 

nas hos mänga. Hjerta, hjerna, nerver synas icke mer: 

det är blott genom förmlgan att suga som hvar ytända af 

kroppen tyckes föda sig, och hvar särskilt del vara med 

känsel danad; och allmänt äro de pa fuktiga och väta stal¬ 

len inhyste, der de finna födan beredd ät dem. — Egent- 

ligen tiilkommer namnet Zoofyt nägra fä djurvarelser,. 

som, fastvuxne iiksom vexterne, hafva en efter utseendet 

med dem snariik yttre daning- Men vid betraktandet 

af inre kroppsdelar, fär samma narnn en slörre utvidgning, 

och man tiilämpar det tili alla de djur som äro uian i'ygg- 

knotor, nerver, synliga kärl för vätskorna, eher med leder 

forsedda lemmar, eher hos hviika Jifvet synes härleda sig 

frän fenomener iikstämmiga med dem som mäika« hos 

V externa. 

Men man upptacker äfven en gradvis aftagande fuli- 

komiighet i organerne hos de föremäl, som vi under den- 

na gemernamm« benämning känna. Da de yttersta och 

sista, säiom fastsittande och t-mkla, närma sig i likhet tül 

vexterna, hviiket tillegnat dem titeln öf Djurvexier, sä ä- 
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ro en del af samma djurklass, sjelMIIigr rörlige, lefvan- 

de inom andra lör dem bestärnda kroppar, sasom sjelfva 

de fullkomligare djurens. Sädane äro Tarminaskarne, 

bvilka, under det visse organer äro Los dem mer utmärk- 

te, röja äfven ägandet af nerver, och synas skilde fran 

Maskkräken (Vermes) blott genom brist pä de redskap, 

som hos dessa befordra vätskornas otniopp och respiratio* 

Hen. Andre aro omgifne af ett härdt svepe och försedde 

med ett slags inre organ for andedrägien, och med fötter 

som kunna indragas, sasom sjösljernorna och Sjöborrarne. 

(Echinodermes C«p.) Andra, Uka fria vareiser, äga en all- 

deles enkel sammansättning och sakna sä väl det nämd« 

organet, som egenskapen aft indraga fötterna, sasom Ma- 

Jieterne och Sjösträlai-ne. En annan Hock bpstär af ett 

geleaktigt väsende, utan synbar Organisation, och som u- 

tan ätskHInad i kön fortplantar sig genom skott (bour- 

geons) likt vexterna med sina knoppar. Desse äro de sä 

rykibara polyperne, efler hvilka Infusions djuren ocli ändt- 

ligen de förstnämde eher egentlige Zoofyterne i naturlig 

ordning folja. 

Men efter upprepandet af denna Tista af vareTser pä 

sTulet af djurens 1^ Ti uniüiiiater blicken pä Ma* 

neterne, eller som de ofta benämnas; HafsyiassJorne. Skap- 

naden (formen) af deras kropp, i hvüande tillständ, liknar 

merendels segmentet af ett kiot, hvars kullriga yta är slät, 

och den plattare fÖrsedd rhed tentakel-lika strängar eller irä- 

dar. Heia väsendet, lika genomskinligt som geleaktig.t, för- 

byles nästan tili ett intet vid fukiigheternas bortdunstande; 

färgade ränder ntmärka dess inre, men rörelse af vätskor 

kunna ej upptäckas. Likväi förete sig mot kanterna lik- 

som, talrikare, kärl, kanske bihang tili den ryrad som 

mottager födämnet. För öfrigt är i form, storlek, lärg, 

anlai och förhällande af de delar som siita under sjelfva 

kroppen äfven som tili dess undre yta och kanten — ofta 

en nog betydande olikhet hos särskilta arter, och hvaraf 

Flaturforskaren hämtar de kännemärken, hvarigenom ar- 

lerne kunna besiäminas. 

Maneterne kunna blott sirama, och de göra det for- 

träiBigt genom en skiftvis förändring af kroppens form, 

mer eller mlndre kuilrig, eller meclelst rörelsen i vatlnet» 

ntom hvüket de icke forma att forihjelpa sig, utan lastna 

»ch förgäs , SOI» d§t händer pä strdaderna vid hafsyattnets 
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utfaüande. — Vära Vestra hafskuster besukas ocksä af Re- 

xa aller, och bland dessa är den ulm.irktast, iivars teck- 

ijing har bifogas, ehuru rmrimet förbjudcr alt i sjelfva stor- 

leken lata den härma naturen. Den iirskiljes genast ge- 

nom de «rnypla fiikarne i kanten, och de langa tiädar, 

hv’ilka strälvis utbreda sig, nnderifrän, pä sidcrna rundt- 

omkring. Hos äldre författare ef Djurens bistoria, förekom- 

riia under nanm af HafsUinga (Pulmo maxinns), som det 

aynes, ilera slags Maneter, men bland hvilka Ingen ined 

verkligt skäl kan med denna förliknas, som säiedes sak- 

jiar viss synonymi, utom den vi hämtat ur vär odödliga 

Landsmans skrifter, ehuru den hgur som äfven han gifvit, 

i brist af nägon annän tillförene, icke täl altjemföras med 

den noggrannare, som nu inlager ett rum i detta hafte. 

Kröppen, föränderlig i slorleken, frän den af en te- 

kopp tili mera än en tallriks, är kupig pä sin öFra sida 

som etturgias; sl;It, midtuti «ildeles färglos, genouiskinlig, 

men rundt deromkring gulbrun, fast mot kanten ljusare. 

Mot midten, der djurets tjockiek knappt hinner tili cn 

half tum, dä, tili ex. tverJinien af dess omkrets kan utgö» 

ra 5, synes en cirkelxmui-upphöjning pä undr« sidan, hvar- 

ifrän 8 par dubbla stralar utgä, iike iG gaffellika ränder 

parvis vid basen förenade, men med uts^järrande uddar 

utät kanten. Den nämde upphöjningen kring medelpunk- 

ten sitter liksom lös vid undre ytan, och uedhänger tro- 

ligen under djurets horisontela läge i vattnet, och kanhan- 

da bidrar üü dess rörelser. Den är likväi fästad vid hvar 

gaffels bas, och utbreder sig som en hinna eller tunn be- 

täckning emellan livarie par af ränderna, med en fri Öpp> 

ning löpande emellan dem framät kanten, sä att iuftbiäsor 

stundom der intränga, hvilka genom djurets rorelse ater 

utdrifvas. Midiunder kroppen synes en fyrkant af eit 

klart geleartadt väsende, ifrän hvars hörn, korsvis, en arm 

elier stolpe fästas öfver cirkelns iure brädd, alla vid ön- 

darne försedde med ett knippe, merendels brunfärgadt 

och tili ntseendet trädigt geleämne. Men sjelfva konturens 

kam är delad i 8 tunna, krusiga och urnypta lober eller 

nedhängande flikar (en för hvart gaffelpar), hvilkas ojemna 

hopkrympande och inkrökning torde mest biüraga lill rö- 

relserna i vattnet. Inom dessa flikar, äfven som frän ar- 

marnes faste, utlöpa en stör mängd enkla trädax hvilka om- 

gifva den täu massan som vidhänger armarne: trädarno 

aaknas pä de yngre, bos .hvilktj dessmom blott märkea 



tili ariDiiT syna«;. Med aldern erhäüas dock bäda, och irl- 

darne biifva ända tili haifva alnen och deröfver i Inngden, 

tili iärgen dels giilaktiga, dels Jifligt röda. Ofvarmämde 

genoiTiskinliga betäckniitg visar en lörundrnnsvärd fin väf. 

nad af /ihrer, conceniriskt gäende jemte livarandra, och fä 

i ytan likhet med Ena skrynklor, iivilka sprida sig öfver 

de frän cirkelns brädd mot kanten gStnde dubbla ränder 

eller strimmor. Om djiiret midtitu genomskäres, före- 

ställer det blott en klar gelemassa, som under synglaset 

tjekes aJldeles en/'ormig och den enklaste man kan löre' 

ställa sig, utan att iorete nägot olikt i sin sammansättning; 

och genomskinligheten af delarne liksom hindrar att ur- 

skilja organerne, om äfven sädane der Ennas. 

Hvad munnen angär, eller nägot redskap tili födans 

emoltagande, bor förmodligen denna del bafva sin plats 

under medelpunkten af djurets kropp, dit de rundt om- 

kring hängande trädarne, stundom soi-Jikt utspridde, stun- 

dom medelst rörelser de «ga, draga tili sig de i vattnet 

flytande smäkräk, hvilka na/kas dem. Men vi känna hit- 

tills äfven sä litet sättet huru dessa djiir mottaga födan, 

som andra omsLändigheier i deras-ixushijlning, ^rtplan- 

tande m. m. Hvad som lydiigen ses,‘**'^raeras"’'ölil^ sfor- 

lek, deras egenskap att snart lillvexa; ty man har anmärkt 

dem pä samma Ställen i hafvet inom veckan hafva tilllagit 

frän förstnämde vidd af en Uten tekopp, tili yida mer äa 

en hattkulles. 

Den gulbruna färgen är allmännast hos denna arten. 

Emedlertid gifvas äfven andra af alldeles lika förhällande 

tili alla delar, men som lysa biäaktiga, hvilken färg dock 

kommer frän undra sidan. Kanske äro desse blott olika 

kön, kvilket man har anledning att förmoda frän sanno- 

lika berättelser af dem som pästä sig ha sett begge sla- 

gen, de blä och gula, vissa tider sammanhängande. 

Deras yta, säsom ganska glatt, gor dem ganska hala vid 

vidrörandet, och de betäcka äfven den yta hvarpä de lig- 

ga, sä att ingen luft framslipper vid bräddarne. Med trä- 

darno kiibba de vid ojemnheter och kunn« dragas i 

länga, sega strängar, hvilka da slutligen afbrista. Ingen 

särdeles känsel eller ömtälighet röjes hos dem, sä framt 

icke iryckningen är desto väldsammare, dä liksoin nägot 

konvulsiviskt hos dem märkes. Men de upplösas snart i 
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vAttcn och dö i detsamma insiangde eit eller par dygii, 

sa frftuit det icke örnsas. 

Del soin synes märkvärdigast hos dem , är den fosfo- 

j.55ka lukt och sken som de aga. Hoa den nu beskrüna 

arten är lukten ganska äcklig och vedervardig. Derjemte 

har den sä väl soni Here af samma slägte, ehuru denna 

i egenskapen att bade vät och torr iörorsaka 

en brännande sveda eller kliande, hksom nässlor. lor* 

kad, iörvandlas den lill ett türmt skinn som en egghinna, 

hviiken pnlveriserad och strödd pä Imden uppväcker en 

olidlig kläda vid dess inträngande i porerna^ men genoin 

iväitning med sahvatten smäningom förtages. Man kalJar 

detta puiver i allmänhet Brännvahel, ett namn sorn äfven 

tillägges heia djnret. Ulan tvifvel künde bade orsaken och 

verkningarne förtjena en noggrannare undersökning. 

Skenet är ocksä ett ganska anmärkningsvärdt fenomen. 

Sannolikt tillhör det dessa djuren sjellva , ehuru det stun- 

dom förorsakas af andvn smärre hahkräk, nereider m. fl. 

som bidraga tili det allmänt bekanta lyssndet i Oceanen, 

f -^ypnf.rhff vi-4-vifisa - tilifalLm fll lultkretsen« färändTingar 

och vädersklfien; och detla skenet tyekcs äfven ükas ge- 

nom vidrörande, men minskas i den man som rörelsen i 

vattnet tiiltager; hvarlore de under storm och oväder icke 

Visa sig. Swartz säg under 47 gr, Polliöjd i Vesterhafvet 

siörre M.meter (Medusa Pelagica L.) nattetid tagne med 

ulkastad krok , da djnret alnslängt och trädvis künde för- 

längas, och heia massan spridde ett gniaktigt men stundoin 

liHigare sken, som lil! nägon del jemte rörligheicn bibe- 

höll sig hos djuret heia clygnot eher dess förvarande i ett 

kärl fyldi med hafsvalten *). Detta är dock mindre märk- 

bart hos de sieg som träfl'as vid vära kuiter. 

Manet-arterne, som man pästär hämta deras egen nä- 

rlng af hafs-gräsuggorne (Ouisci), äro i synnerhet de »törro 

Hvelarnes löda, och soin denna Län^^trädi^a är f'ramför an- 

dra lairikast nära hafsstränderna i Norrska Finnmarken, s« 

mäste den äfven betaia sä mycket drygare skatt ät dessa 

*) Denna tyckes komma c!en längträdlga niirmist. Till fürgen är de» 

blaaktig och kauten har 16 emarginaturer, oeh 4 armar frä» 

niidten inunder, liarkomne fran hvsr »in knöl rid medelpunkten. Af- 

reu fc sr den tcadar vid künten, men dease äro bloit 8, nägra tur» 

lang», och utkomtna emellan flikarne. Se ridaro des» BesknIoi»g f 

Kongb Ve». Akad. Handlingar 1791. 5 ^T. 
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iVerldshafvets ofantiiga Invänare* För öfrigt torde Fiskar. 

ne sky för Maneier, mom Hvitlingen och Makrillen, hvil- 

ken sednaro berättas, ju längre ät Norden, lefva pä dem, 

och alt denna fiskart finnes ymnigast i de skär och vikar, 

der strömmen iaför sidana för den samma behagliga föd- 
äranen. 

Jemte allt detta, finnas Maneterne bestämde tili skydds- 

varn för en mängd smäfiskar, i synnerfiet Cypriner, som 

«nder djurets kupiga yta söka en fristad mot sina rofgiri- 

jga grannar, hvilka troligen afhällas genora det motbjudan- 

de de röna hos Maneten, antingen fran dess obehagliga 

utdunstning eller andra vidriga egenskaper. 

Den Medusa capillata, som Baster beskrifvit och teck- 

a^t (Op. subsec. 2. t. 5. f. i.) och af G/Äe//« frän honoin 

anföres, synes icke kunna lämpas tiJl den arten aom nn 

yarit värt föremäl. 

Tab. föreställer djuret — i. i horisontel ställning ined 

alla dess tiUbehör. — z, sedt ofvanpä. —- teckningen är 

gjord af Hr. Eyttra. Balmstruch efter Hat. i Bohus-skären, 



SVENSK ZOOLOGI, 

eller. 

Svenska Djurens Historia 

med illuminer ade Fi eurer. 

ANDRA BANDET. — 2. 

HAFTET 3S:0 8. 

Innehuller: 

Tiimlare 43. 

Tordmulen 44* 

AII-n'>än Padda 45. * 

Sandflundran 46. 

Vanüg Syrsa ) 

Mulivads-Syrsan) 

Atlig Sjöborre 48. 



P
ahnatlruci lit. 

1 



43. 

TUMLARE. 
DELPHINÜS Phocaena. Marsvin. Pä Finska MerUika. 

Pä Fr, Marsouin. Pä Eng. Porpoise; pä It. Porco pesce. 

Pä T. Braunfisch, Meerschwein. Pä N. Piise. Grönl. 

Püsa. Pä Isi. Brimskop, Rund fiskur, Pä Kysk. 

Morskaja - Swinja. 

Kröppen är nästan käggle-formig; Ryggen bred 

och Trynet trubbigt. 
Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. i. p. aag. CI. i- Mammaxia. Ord. 7. 

Cete Faun. Sv. p. 5i. — Faun. Sv. n. 57- ~ Arted. gen. yS- Syn. 

104. - Aldrovand. Pisc. p. 719- ~ (paKCitVOi Aristot. lib. 6 c. la — 

La Cepede Hist. n. des Cetacees 2. p. 218- — Cuvier Tabl. Elem. p. lyS. 

— Menag. d. Mus. d’Hist. nat. p. 66. ~ Bloch Fisch. Deutschl. 3. p. iig. 

j ga. — Pennant Britt. Zool. 5. p. 61. — Klein miss- Pisc. i. 24. 2. 26. 

t. 2. A. B. 3, B. Anders. Isl. p. 255. — Crantz Groiil. p. i5r. — Egede 

Grönl. p. 60. Act. Nidios. 2. p a5S. Nat. Hist. Saellsk. skr, 2. 2. p. m. 

Om vi icke utan nägon häpenhet skäda de stora Iifvade 

kroppsmassoTEne-ftf—Elefanten, Hippopotamen, Nosliörnin- 

gen ocb Oxormarne, eller de uräldriga lemningarne af 

jätte-üka varelser, iängesedan försvunne frän jordens yta, 

huru inycket mer kunna vi förvänas vid ätankan af de o- 

fantliga Hvalarne, som dväljas i Oceanens sköte. I allmän- 

het ojeinförliga i storleken med andra djur-rikets alster, 

frän hvilka de utgöra en egen natnrlig flock, äga de myc- 

ken yttre likhet med fiskarna, hvatibland de mindre natur- 

kunnige länge räknat dem. Deras stora hufvud är Jika sä 

litet afskildt frän balen genom en smalare hals, bvars kno- 

tor äro merendels liksotn sammanvexta; skapade nästan 

sora odelta simfenor, dölja deras korta och plattade ar- 

anar alla de leder hvaraf de äro sammansalta under huden, 

och utan bakfötter ända sig de bakre köitmassorna af den 

alsmalnande bälen med ett slags stjertfena. Men detta lika 

uiseende oaktadt, är ätskillnaden icke mindre stör än märk- 

lig; ly denna fena som slutar stjerten, är icke vertikal som 

hos hskarna, utan vägrät, och dess rörelser i vaitnet ej 

jidverts utan uppifrän och ned, eller tvertom. Da vi der- 

jemte läna blicken ät Hera andra kännetecken, se vi snart 

huru Hvalarne närma sig tili de däggande djuren. Deras 

fester födas lefvande, och näras i början med modersmjöl- 

ken frän 2:ne vid sidorna af buköppningen sittande spenar. 

Hvalarne andas lüften medelst strupe och luftrör sora löra 
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densamma i iungomwi. Deras tunga är mjuk utan benak- 

tigt stod, och öronen ha hvar sin yttre,' ehura fiti, öpp- 

iiing bakom cljurets ögon, ooh näsborrarne, som öppna sig 

pä sjeifva huivudskälenj ieda tillika bakät svalget. Äfveri 

de inre deiarnas daning btvisar icke tnindre djurklassen: 

en hjerna^ lika organiserad: en af pleura oingifven langa: 

ett hjerta med sina begge kamrar och öron: en diafragma 

af rnuskulüs samniansättning, att icke föriiga lefver, kröse, 

mjeltar och rnagar^ och ändtiigen urinbläsa och iifmoder. 

Det är likväJ ofelbart alt, organerne äro liksom -särskilt 

afpassade efter naturen af Hvalarnes oförändrade hemvist. 

är deras synförmäga inrättad’efter det väta Ställe som 

hyser dem, och efter den iuktiga och tjocka atmosfer, ge- 

nom hvilkcn föremälen skola upptäckas. Ögonstenen (kri¬ 

stallen) är nästan sferisk som pä fiskar, skalar och andra 

dykande djur, äfven vissa Vattenfäglar. Det yttre svepet 

som omger ögat (sclerotica) är fast och härdt, samman- 

satt af tydliga, hvita fibrer, hvilka förena sig med horn- 

hinnan, i hvars väsende de intränga. Särskiite muskler bi- 

draga för öfrigt tili ogats rörelser^ hvilka ^emte organets 

läge, befordra dess ändamäl att, oaktadt dess märkvärdiga 

litenhet, kunna öfverse hafvets gränsiösa vidd. £n 6o al- 

nars Hval har icke större ögon än ett annat djur af 20 

ganger mindre längd. 

Hörselorganen är innesluten i ett ben, som i slället 

för att gora en del af hufvudskäien, fästes dervid genom 

egna ligamenter, och hänger liksom i ett slags hälighet. Pä 

detta sätt afskildt och omgifvit af mjuka delar, mildras, 

kanhända, häfiigheten af de tillrusande Ijuden, eljesl allt- 

för starka och orediga för en organ, som nästan ständigt 

befinner sig under ytan af en omätlig yattenmassa. En i’oga 

vid hörseJgäng slutar sig ock ntät genom en knappt märk- 

bar öppning, hvarigenom örhinnan är skyddad för en döf- 

vande äverkan af Hafsvattnets rörelser. 

Att neka Hvalarne luklsinnet, vore kanske orätt, ehiiru 

de synes sakna utom annat, första nerfparet, hviiket hos 

aila med Piyggknotor försedda djur moltager luktens infly- 

tande. Men att nägot liknande denna organ stundom, om 

ej alltid, förekommer, fä vi genast vid Tumlaren anföra. 

Till ernäende af en fin och säker känsel synas medlen 

nägot ofullkomiiga. Fingrarne (alt vi sä mä kalla dem), 

fastän delte i mänga smä ben, och hvilka hos somliga äf- 

ven ha leder, äro dock sä förenade och betäckte med erj 
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tjock och fast hud, tili formen af en kottig fena> att de- 

ras enskilta rörelser förhindras. Det är likväi anledning 

alt förmoda, att de intryck som delen röner, kännas lika 

liJÜigt som hos Skälarne, hvilka med nästan liksä outbilda* 

de frarr.fötter, visa bäde eil ovariligt förständ och mycken 

känsla. Det vore säkert mindre rätt, att anse Hvalarne 

för tväfotade djur, an att tiilegna dem 2;ne armar, af hvil¬ 

ka de betjena sig som af aror, äfven lill eget värn och tili 

deras losters värd. I stäiiet för de bakre extremiteterna 

som de sakna, har Naturen gifvit dem en stark och böjlig 

stjert, ett lika kraftfulit biträde under simmandet som för- 

färiigt försvarsmedel i siiiden. Försedd vid ändan med 

den stora horisontela fenan, äger den medelst Land- och 

Sijertknotorna en utomordentlig styrka, sä inycket större 

som de förras utskott äro höga och desto bättre stödpunk- 

ter för de derpä fästade rauskler af hviJka sijerten är sam- 

mansait. 

Med sä' mycken raer fördel betjena sig Hvalarne af 

deras armar och stjert, att midt i vida Oceanen ge rörel¬ 

ser tillkänna som tolka deras förnüjelse eller iruktan, ef- 

terspanande^elTeTTlyla:^ ömhet eher ovilja, jagt eller strid, 

som alla delar af deras kropp äro fylida med ett oljaktigt 

ämne, iiviiket äfven finnes ini sjelfva benen; och det är 

detta ämne som meddelar sä mänga simmande varelser 

den mmärkta lätthet, hv.armed de kunna uppehälla och 

röra sig i det väta eleraent som hyser dem. 

Flere samlare af dessa djurens historia ha inbillat sig 

nodvändigheten af behofvet för dem att under deras lef- 

nad behälla det bekanta ovala hälet mellan hjertkamrarne 

öppet. Del är likväi säkert att detsamma tillsluter sig ge¬ 

nast efter födseln; och som Flvalarne icke länge kunna 

hälla sig under vattertytan, mäste de ofta nalkas den för 

att andas luft ur atmosferen. Emedlertid som deras andedrägt 

är mindre fri än hos Landtdjuren, fär ocksä deras blöd 

en mörkare färg; men äger dock nästan lika varme som 

dessas. 

Näsborrarnes eller rättare Lufthälens läge pa öfra de¬ 

len af hufvudet, lättar Hvalarnes bemödanden alt andaSj 

utan att höja det öfver vattenbrynet. Deras luftstrupe är 

dock icke blott en öppning i svalget, utan den uppstiger 

som en pyramid ända opp i bakre näsgängarne, der den 

omfattas af Gomläcket (velum palati), hvilket, cirkelrundt 

tili formen, kan hopdragas för att tätt igensluta Luftstru» 
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pen, likväl sä, att lüften fritt passerar frän näsborrarna 

ellcr lufikanalerna ofvantill ända ned i lungan, och djuret 

derjemte ager förmaga att öppna munnen tili mottagande 

af vaiten och föda, utan att bel'ara det minstas nedfaüande 

i luftroren. 

Men det är äfven genom dessa lufthäl som Hvalarne 

befria sig fran en mängd vatten, som de jerate födan, likt 

fiskaraa, mäste inskika. De sednare betjena sig lill den 

ändan af gälarne, hvilka de förre sakna, raen Hnna i de 

nämde lulthälens daning och sin egen sällsamma styrka, 

utväg att raedelst iläsandet tillskapa stora vattenspiäng, 

väl künde af Sjofarande, och hvilka deraf kallat Hvalarne 

Bläsare (Souffleurs). Men en blick pä orsaken tili detta 

fenomen; Man uppiäcker en hinnaktig sack belügen emel- 

lan den yttre huden och de benaktiga luftpiporna eller 

näsborrarna; till denna säck, som kan mycket utvidgas, 

uppdrifver djuret, med biträde af tungan och rnagstrupens 

öfre del (pliarynx), smäningom det öfverflÖdiga valtiiet i 

munnen genom de bakre näsgängarne . medan dess äier- 

fallande hindras af en köttig valvel som förut ger sig un- 

dan da vattnet upptränger. Sälunda samladt efter hand i 

sacken, och denna klämd rundt omkring af starka muskler, 

mäste det vid dessas häftiga hopdragningar nödvändigt ut- 

sprutas genom luftliälen hvilkas tränga vidd, i jemförelse 

mot vattenmängden, bidrager ocksä tili dess siigande i 

höjden. 

Luftstrupens beskaffenhet och gomtäckets att kunna 

hopdragas, ger äfven upphof ät en annan organ; det är 

i'östens, eller egenskapen hos Hvalarne att yttra vissa ljud, 

kanske mindre fulikomliga, men ickedessmindre lifliga ut- 

tryck af fruktan och smäria. Det är ett slags förfärligt 

rytande, hvilket vid Hera tillfällen anmärkt, satter verklig- 

heten deraf utom allt tvifvelsmäl. 

Som Hvalarne endost sväija deras föda, synas tänder 

vara af mindre betydenhet för dem än för andra däggande 

djur. Det hnnes ocksä ingen utmärkt ätskillnad emellan 

tandslagen hos de lörra, och de saknas äfven alldeles hos 

somliga. 

Emedlertid som man känner att en mindre fullkomlig for- 

mäga att lugga födan, kan ersättas af digestions Kräften, och 

de sammansatta djurmagarne troligen uppfylla bristen af tän- 

dernes verksamhet, se vi ock detta besannas hos Hvalarne, 

hvilka dcls tandlösa, dels raed tänder klent yäpnade, hafva 
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blifvit med Sera magar forsedde, som exernplet nedanföre 

skall intyga. 

Af alla djur ha inga fätt storre fält att beherrska an 

Hvalarne. Det är icke endast Hafvens yta de tillegna sig, 

sjelfva Oceanens afgrunder intagas af dem. Ocksä är de- 

ras storlek iika förvänande som ojemförlig. Det synes icke 

otroligt att de större, i verldens äldsta tider öfverträffat 

100 alnar i längden! En Grönlands - Hval kan väga 1000 

Centner, en massa lika med den af 100 Elefanter eilet 100 

Hippopotamer; eller tili bevis af än storre skiljaktighet i 

natiiren, lika med i5o millioner af nägon den roinste 

bland Gnagrarne. Hvilken styrka mäste ocksä denna Jät- 

tarnas Jätte äga! 

Det är icke bekant Iiuru länge de storre Hvalarne vexa, 

men sekler äro säkert dertill nödvändiga. Redan äro 5-6 
ärhundraden förSatne sedan menniskorna började ofreda 

dem, och ännu har ingen funnits hafva uppnäit den slor- 

lek som de, hvilka först sägos vid poltrakterne, Det mä 

icke anses öfverdrifvit hvad ßujfon sägev: Eji Hval kan väl 

lefva 1000 Karp uppnär mer än 200! 

När Seglings • konsten borjade fullkomnas, och kom- 

passen blef iedare mellan klippor och genom töcken, och 

naturens son eldades af äträn efter de skatter som vunnos 

genom Hvalarnes besegrande, trotsade han snart bade de- 

ras ofantlighet och styrka. Han här bekrigat dem frän den 

ena Polen tili den andra, och det sä mycket grymraare 

som han sett sin handel derigenom utvidgas, näringsifvern 

förmeras, Here och tilltagsnare Sjömän tilldanas, och ailt 

tili förökande af hans eget välde. 

Slägterne af den Djurfamilj vl i det föregäende be- 

skrifvit, kunna lärapligen ätskiljas i 2 Hockar, nemligen: 

I. Utan tänder, men i deras ställe Hornskifvor sittande 

i öfre käken; och 2. med färre eller Hera tänder. 

Tumlaren hör tili de sistnämde. Det Slägte hvartill 

han räknas är utmärkt frän alla andra bland Hvalarne, sä- 

som ägande begge käkarne i heia deras omkrets hesatte 

med tänder (ehuru de icke äro äf samma skapnad hos alla 

arter); Lnft ~ kanalerne äro förenade öfverst i hufvudetji 

och ryggen har eti fena, 

Alla Haf äro detta djurets boställe. Man har seit det 

ända frän Grönlands och Labradors isiga kuster, genom 
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heia Atlanten ned tiil Panama-Viken, och ini sjelfva Sö- 
derhafvet, vester om Mexiko och Californien. Man har 
äfven seit dem i Medelhafvet, och efter de gamlas uppgift 
fordom i det Svarta. Med större skäl ha de kommit pä 
Svenska listan, sasom icke alienast besökande Vestra ku. 
Sterna, utan tidtals Östersjön, der de dock sällan, i syn- 
nerhet Norrät, torde göra vida resor *). 

Delßnen, i Mytologiens tidehvarf förgudad af Grek- 
lands Poetiska snilien, kommet Tumlaren närraast i utse- 
ende, lynne och egenskaper. Denna sednare mindre lyck- 
lig, har fätt namn af Svm, en benämning likväl af sjömän 
och fiskare. 

Bäl och stjert tillhopa fÖrestalla en forlängd kägla, och 
hufvudet en ganska kort dylik, hvars spets är trubbig, eher 
nosen rundad sora en half elipsoid. Pä Delfinen är denna 
utdragen i en plattad spets näsLan näbbükt, och har derföre 
skänkt äfven honom ett gemeiiare namn eher Hafs'Gäsefi, 

Begge käkarne äro lika Iänga^_.pä Tumlaren, utan e- 
gentliga Jäppar, wen huden, som är niörk och slät, viker 
sig endast öfver nmnnens kant och förenar sig med tand- 
küttet, hvarinom 5o-5G smä likformiga och nägot plattade 
tänder äro i hvar käft sittande. Tungan är aflängt fyrkan- 
tig, flat, slät, hvit, pä undra sidan Jästvuxen, och kring 
kanten fint tandad. Ögonen smä och länglagde, sitta nä- 
stan i rad med mungiporna. De mjuka ögonlocken ha föga 
rörlighet och betäckas pä insidnn med en slipprig vätska, 
men tärkortiar finnas formodligen icke. Iris synes gulaktig 
eher hvit, och pupillen liknar ett upp och nedvändt V. 
Halfannan tum bakom ögonen finnas öppningarne tili hör- 
kanalen, fastän knappt märkiigare än efter ett nälsting. 
Üfverst pä hufvudet är lufthäJct (elfer .öppningen för de 
inom hufvudskälen förenade Luftkanalerne, äfven näsbor- 
rerne kallade) midt emelian ögonen, i form af en halfmäne, 
hvars konkava sida veiter ät nosen 

•) Den Tumlare som tjent tUl m-önster för bifogade tecltn!ng, förlorade 

lifvet i Aug. 1809 nära intlll Grisselhamn, hvarifran den tili Kongl. 

Hofvet insändes. Pä Hans Maj:t Konungens befallning lemnades den 

tdl K. V. Akademiens disposition, da Författaren bade tillfälle bevista 

den Anatomiska undersökning som Herrar Doktorer Fontin och Ga.- 

delius ’derpä anställde. 

*♦) De knappt märkbara häl ofvanpa öfre käken, som Herr Paulsen i 

Skrivter af Naturhistorie-Saellskabet. a. a. s. 114 omtalar, och häller 

för Näsborrar, har Författaren «•} förmätt upntäcka. 
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Huden öfver heia kroppen är alldelcs slät, och den 

yltre lunna, mjuk och len vid anrorandet, lossnar ganska 

läit frän den undra som betäcker ett a 5 tums tjockt hvarf 

af ganska hvitt, oljaktigt späck. Körtet deremot är torrt, 

muskulöst och svarlrödt tili färgen. 

Fenan pä ryggen och den som slutar stjerten innehälla 

inga ben; den förra som är iriangelformig, 6-7 tum hög 

och af än större bredd vid roten, bestär af bara späck 

och har ingen rörelse. Den sednare af vägrät ställning, 

broskaktig med inbiandade ligamentösa fibrer, deiar sig i a 

urrundade flikar, hvilkas bredd tillsamrnans utgör mest 6:te- 

deien af kroppens längd, och bidrar i synnerhet tili snabb- 

heten i simmandet och tili djurets lifliga vändningar. Bröst- 

fenorna, siltande midt pä vidden raellan ogonen och rygg- 

fenan, fastän lägt ned pä sidorna, äga genom föreningen 

med skuldei bladen, och medelst ett antal smärre ehuru tätt 

forenade och med senor och hud betäckte ben, alldeles 

mot armens och handens svarande, en egen och större rör- 

lighet och omfattnings-förmäga. 

Könen yisa föga utvertes ätskiilnad, äfven i de orga- 

ner som eljesT ntmärka dem. Litet nedlör nafvelgropen 

är en läng spricka, inom hvilken hanens dei, cylindrisk 

tili formen, vanligen tili det mesta döJjes, ntora den ytter- 

sta ändan som är konisk och spetsad. Testiklarne gömmas 

ock innanföre, uppburne af ett iigament, formeradt af tarm- 

säcken. Honan äger en mycket märkbar Ciitoris och en 

pä tveren skrynkig moderslida, samt lifmodern delad heit 

nära sin raynning. Pä sidorna om berörde spricka ser man 

dessutom hos honan, de ensamma spenarne tili större de- 

len gömde inom sina egna öppningar pä huden, under 

hvilken samt bukspäcket tvenne säcklika kaviteter finnas, 

hvari en tjock, gul, gräddlik mjolk i mängd samlas. 

Nederst är slutet för ändtarmeu, pä iika afständ frän 

kundelarne som frän stjertfenan. 

Tumlare Hnnas af olika storlek, frän 2*4 alflar i läng- 

den, och deras vigt beror af denna ätskiilnad. En sädan 

af halfannan aln vägde 3 pund. Emedlertid har man upp- 

gifter om dem som skolat uppnä 5o Pund, sä framt icke 

detta är iika säkert som den sägen att man sett Tumlare 

9 alnar länga. 

Färgen af kroppen är ofvanpä svart, stundom nägot i 

blätt eher grönt stötande, ät sidorna Jjusare eller askegrä, 

och inunder blekhvit. 
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Pä skelettet räknar man 7 knotor för halsen och i3 som 

tillhöra ryggen. De derpä följande äro vanligt 45-46* 

Ländknotornas stora tverspetsnr bevisa ocksä den styrka som 

bakdelen äger. i3 refben sitta pä hvar sida, men 6 en* 

dast äro förenade rned bröslbenet som är bakätkrökt och 

i a grenar deladr. 

Tumlaren har en stör hjerna, jemförd med djureU 

heia voIum. Med undantag af Apornas och. deras närma» 

ste fränders är, vrtom bristen af första nerfparet, likheten 

med menniskans mäikvärdig, bade tili utvidgning, konvex 

3’;taj antai af krökningar, och vidd utöfver lilla hiernan, 

Det inre örat formeras^ som förut sades kos Hvalarne, af 

ett eget isoleradt ben, oeh den sä kallade Eustachii gäng 

öppnar sig i Näskanalen, utan tvifvel för att bäitre fatta 

ljudet i lüften; och som de för lukt-organet troligen be- 

slämde stora kaviteter i kindbenen, fÖrsedde innantili med 

en hinna lik snorhinnan och nervgrenar frän det 5:te pa- 

ret, äfven med samma gäng forenas, sä künde man säga 

med Cuvier, alt Tumlaren pä visst satt hör med nlisan och 

lulitar ?ned örat, Hvarken i luftstrupeu eller i den der 

ofvanför formerade pyramiden finnes nägot som liknar ett 

öfre lufthäl (Glottis), hvilket syn.es neka djuret att kunna 

yttra annat än ett doft, stönande Ijud. Sä väi Inngorna 

som hjertat äro utmärkt stora; iefvern deremot af mindre 

vidd och blott 2;flikig och utan galibläsa. Njurarne ha in¬ 

tet backen , men dela sig liksom hos Björnarne i flera io- 

ber; och säsom tili mjelten hörande har man anselt 7 smä- 

delar frän storleken af en ärt tili den af en kasianic. Ändt- 

ligen förtjena magarne alt nogare anmärkas: de äro 4 dU 

autalot. Matstrupea leder tili den första som är säcklik, 

innantili pä längden rynkad och beklädd med en saminets- 

jik hinna. Öfvergängen ur denna i den följande är hop- 

dragen pä 2 stallen, och har af nägra fätt namn af särskilt 

inage. Den andra är lika stör som den förstnämde, rund,, 

och af tjock, fastän mjuk sammansättning, och dess ryn- 

kor löpa snedare. En kort och vid bäda ändar hopsnörpt 

gäng förenar denna med den tredje som är hinnakiig, och 

liknar en tarm krökt som ett S och inuti porös, och den 

fjerde är äfven alideies rund och rynkad, och det är i den- 

' na som gängarne frän lefvern och kroset öppn« sig. Här- 

ifrän gär tarmkanalen rynkad pä längden, utan blindtarm,. 

under minskande af sin vidd och tjocklek ända tili Anus. 

Heia kanalen utgör 12 gänger djurets längd. 
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Oaktadt denna mängfaldighet kan Tumlaren icke i- 

dissla, tymatstrupen gär endast tili första magen, vid hvars 

mynning rynkornas ställning hindrar födämnets äterförande 

tili xnunnen^ raensnarare befordrar dess afgäng tili den andra. 

Som dessa djnrs föda bestär i sädana ämnen som de- 

ras boställe erbjuder dem, sä är visthuset rikt. Fiskar 

af alla slag jagas af dem beständigt, särdeies flytlfiskar hvilka 

troppvis ankomma, säsom Sill, Makriil, Lax, m. fl. Tum» 

larne följa dem i stora skockar, ända upp i vikarne, lik- 

som (efter Pemiants utiryck) hundar efter baren. Det är 

vid sädana tillfällen de nästan förmörka hafsytan när de 

uppkomma alt Üasa. Likväl jaga de icke endast nära vat- 

tenbrynet, utan gä äfven pä djupet, der sjökräk, sandäiar 

ni. ra. med nosen uppbokas ur sanden, elter de fyrfotade 

svinens sedvana pä det torra. 

Tumlaren är ett sällskapsdjur. Sällan Enner man na- 

gon easam, utan mänga tillhopa, i synnerhet under lek- 

tiden. io i5 hanar följa olta ett och samma föremäl för 

deras begär, och stundom med den hetta, alt de i yran 

stöta mot klitmor eil er fartyg eller löpa opp pa stranden, 

som det skedde 1744 i ^n bugt pa Island, der inemot hun- 

drade g'mgo pä land och blefvo Invänarne tili byte *). Is- 

ländaren tror dem verkligen vara blinda under parnings- 

tiden, som int'aller mot Sommarens slut. 

Det är pä rygg liggande som honan mottager den seg- 

rande maken, omfamnad af hennes rörliga bröstfenor. Drag- 

tig i tie mänader framföder hon, vanligtvis i Juni, ett en> 

da foster, redan al betydlig storlek. K/ein utskar ett ännu 

itiycket ofulikomnadt, som likväl hade 20 t tums längd. 

Den nyburna ungen dir genast sin mor; och under den 

ömmasle värd njuter han samma näring heia det första ä- 

ret bvarefter han, vand tiil Föraldrarnes födkrok, sällar 

sig tili hopen. 

Tnmlarnes rörelser äro ganska lifliga sä att ögat knappt 

kan följa dem. Under simmandel eller färten hälla de ge> 

menligen hufvud och stjert nedböjde, att knappt mer än 

ryggen synes i vattenbrynet. De liksom roa sig att trolsa 

strömmarne, och när stormen upprort Oceanen, synas de 

än mera lifvade af den elektriska kraft som da herrskar i 

böljorna och iulten, att med bkräde af deras starka musk- 

ler kämpa mot de svallande vägorna. Ehuru de äfven visa 

sig i lugnt väder och följa fartygea eller svärroa ©mkring 

Olafsen Island, x. s. i()a. 
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dem, äro de ocksä sakra förebud for annalkande storrr.ar, 

da de med pilens fart skynda mot det väderstreck, hvar- 

ifrän ovädret kotnmer. 

De äro temligen seglifvade, och vIsa det under Hera 

limmar sedan de bliiVit upptagne eller pä landet uppdrifne. 

Pä somliga trakter af hafven ser man dem allmännare 

nnder vintermänaderne, pä andra i talrikare mängd som- 

martiden. Sjelfve tyranner öfver de smarre fiskarna, mäste 

de ocksä erkänna somliga af de slörre djuren für sina. 

Sädan är i synnerhet en af Bldsarne (Pliyseter microps), 

hviiken, ehuru af deras egen familj, förföljer och uppfra- 

ter dem. Och hviiken olycka ha de icke alt befara frän 

Fiskares nät och harpuner, som gäcka deras snabbhet alt 

pä djupet söka sin räddning. Det är egentligen för Tra¬ 

nen, innehällen i det tjocka späcket under huden, som de 

nu för tiden fängas af Holländare, äfven som af äboer vid 

Norrska kusten och nära Danska Sundet. Emedlertid var 

äfven kÖttet, som i smaken säges likna det af Sjöfägel, 

fordom en Kunglig rätt i England, ännu i Henrik Vllhs 

tid; och en författare under Eiisabels omtalar, huru eit 

sidant djur, fangadt för Herligen af Norfolks räkning, och 

som delade det med sina vänner, äts bäst med Porpesse^ 

sance, tiliredd af ältika, rifvit bröd och socker. Grönlän* 

darne, som räkna Fumlaren bland deras läckerheter, göra 

sig mindre möda med anrättningen. De föriära kÖttet bäde 

kokt och stekt, sedan det likväl förut, genom en grad för* 

ruttnelse blifvit mörare. Dessutom roka de det och äfven 

nedsalta, om tillfälle sä medgifver. Pä Newfoundland skall 

ett slags Metvurst tillredas af köttet. Men Grönländaren 

häller ocksä det rä skinnet tili goda med derpä sittande 

spack, som tillika förser honom med LampoJja, ehuru luk. 

ten deraf är odräglig. Sjelfva inelfvorna skrädas icke som 

närings-ämne, och senorna aro materialier for brukbara 

streck och bindslen. Sä lär nöden, och man tvilVel smaken, 

en del af värt slägte att begagna hvad andra förkasta. 

Tab. — I. Djuret, tecknadt efter näturen. — 2. Ske- 

leitet kopieradt efter La Cdpedes Hist. nat. des Cetacees. 

— Det vidsatta alnmättet visar den naturliga storleken. 
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Tillägg 
om 

DELFINEN. 
DELPHINUS Delphis Linn, Pä Fr, Danphim 

Samfält invänare med Tumlaren af de stora hafven, visar 

han sig dock icke vid Svenska stranden^ ätminstone icke 

inom östersjöns gränser. Alla himraels*streck, fran Polerne 

tili Eqvatorn, Grönlands och Otahitis — synas likaväl passa 

honom. 

Med iika färg som Tumlaren, öfverträlFar fian honom, 

ungefär en aln i iängd och deremot svarande tjocklek, äf- 

ven som han länge gjort det i namn och rykte. 

Mer an 20 sekler sedan tillskref man Delfinen förständ 

och känslofullhet, och desse sägner ha vunnit ett slags tro- 

värdigbet genom Anatomernes undersokningar. 

Vigten ft-UDelfinens hjerna iriot dess kropp är som i-25. 

Alldeles iika förhallande som menniskans. 

Delta förenadt raed organeis likhet i dimensioner och 

skapnad, ger Delfinen eit märkvärdigare rum ibland dju- 

ren, an det hans lukiförmäga fordom tillvunnit honom, 

och som Aristoteles redan känt. 

Men mesta uppmärksamheten väckte Delfinen genom 

hastigheten af sina rörelser, dansar och sprang. Vlinius 

beskref hans fart hastigare än den Ilygande fägelns. Länge¬ 

sedan tillerkände man stjerten med dess fena en sädaa 

styrka, att man ordspräksvis liknade den som företog en 

omüjlig sak, vid föresatsen att hitida en Delfin om stjerten, 

Delta djurets sällskapslikhet och böjelse för hvarandra 

var intet mindre talämne i forniiden än honans ömhet för 

sin unge: huru omsorgsfullt hon däggar honom,. bär ho- 

nom ander sina armar och försvarar med ett mod som 

gränsar tili ursinnighet. Äfven hanen säges dela denna värd 

med sin maka, som han ständigt följer och beskyddar. 

Huruvida likväl Delfinen lefver i engifte, torde ännu böra 

bevisas. 

Det var äfven en alimän tänka att Delfinerne sökte be- 

kantskap med menniskor. Plinius hyste den Iika med sam- 

tiden. Man säg deras. tumlingar och lustiga sprang i. vi- 

karne och omkring de seglande fartygen, och man kallade 
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det lurlroligliet, och detta gaf utan tvifvel Ursprung tili 

sagor, hvaraf verkligheten den tiden icke borde bestridas. 

Sädan är Naturens Delfin. Poeterne skapade sig en 

annan. ccDe gamla Grekerne, säger en förträfflig författare, 

kände Delfinen, men deras lifliga poetiska fallenhet för- 

ledde dem att mala honom annorlunda än han är, och 

deras religions moral hade nödigt att omskapa honom. Den 

Grekiska Mytologien, mängfaldig och vidtomfattande som 

den vackra naturen, hvilken gaf den upphof, borde till- 

välla sig alla varelser, Delfinen, som med förlndrade 

egcnskaper likväl bibehöll sin form. Det är icke Mytolo- 

gien som gjort bildstrecken onaturliga, de ha blifvit med 

tiden förbytte genom Bildhuggeri-Konsten ännu i sin barn- 

dom, icke längt efter slutei af den sä kallade Heroiska ti¬ 

den i Grekland. Apollo dyrkades i Delphos under namn 

af den Delphiska (Delphinios) och Pylhiska; ty Guden, 

sade man, hade visat sig under skapnad af en Delfin för 

de Creter, som han förmädde att landa vid den Delfiska 

stranden, och hvilka der grundlade verldens mest berömda 

Orakel. Apollos Tempel pryddeF^mboJiskt med bilder af 

DeJfiner, och som detta skedde i Konsternas forsta älder, 

är icke underligt att de föga liknade naturen, men voro 

ickedessmindre genom Oraklet heliga. Man säg derföre 

pä gamla minnesmärken, hvad de modernare äfven bibe* 

hällit, Delfinen sällsamt lörestäild med stört hufvud, öppet 

gap, upphöjd stjert, o. s. v. Sednare tiders Artister, ehuru 

skickligare, ha'ändä icke vägat att förändra formerne efter 

naturen utan blott sökt att försköna ocfe göra dem finare. 

Säiedes ha häfdatecknarne omtalat, poeterne besjungit och 

folken helgat Delfinen ät den Gudomiighet som de dyrka- 

de — Apollo, Bacchus, Neptun — Alla tillhörde den. Op- 

pian kallade honom Hafs-Jnpiters tjenare, och Hieran Ich- 

tys var hans alimänna namn hos Grekerne. 

Det mä lemnas derhän, huruvida Delfinen lillika med 

Svanen gifvit försia iden tili fartyg, men han hölls emed- 

lertid sjelf för en sinnebild af Hafvet. Kärleken föreställtes 

med en Delfin i den ena och en blomma i den andra han- 

den, för att beteckna dess välde pä det torra och under 

böljan, En Delfin lindad omkring en treuddad gaffel be- 

tydde iiandelns frihet. Hans bild ses pä mänga antika mynt. 

Gaulernes anförare brukade Delfinen som emblem; hans 

namn skänktes ät ett stört Landskap, och har burits af höga 

värdigheter; och sjelf lyser han bland Konstellationerne. 





44. 
TORDMULEN. 

ALCATÖRDA. Tord. Mule. Pä F. AUt P5 D. Alle, 

Pä Norsk. Kluhalke. Klamhe. Pä Isl. Svart fugl, Bjarg-‘ 

fugl, Klumbuneßa; Pä Grönl. Aversnk. Ferrö. Allicke, 

Pä Eng. Razor-Bill, Murre. Auk. Pä Skott. Scout, ^ 

Pä Franska Pingoin, 

Mähhen är hopkramad, ryggad, och pä tveren 
tned faror försedd. En hvit rand gär fran öfra 
käken tili ögonen, och en annan tvers öfver 

vingarne. 

Linn. SfÄt. Nat. Ea. Gwel. i. a. p.55i.C1. a. Ates. Ord. 3- Anser«.— 

faiin. Sy. p. 159. — Gottl. res. s. agö. -- Retz. Faun. St. p. 139. — Buff. 

Av. g. p. 393. t. 27. — P-enn»nt Britt, Zool. 2. p. 509. — Arct. Zool. a. 

p. 509. — Edwards Birds. 7. t. 358. f- 2, — Latham. Ind. a- p. 795. — 

Stroms Söndm. Beskr. i. s. 219- — Leems Finmark. s. ago. — Olafs. Isl 

1. 8. !i5g. Sec. — Debes Ferröa reserr. p. 140, — Crantz Grönl. hist, x, 

3. III. — Pontoppid. Norr. Nat. Hist. a. s. gi - log- — Fischerstr. i Ek. 

Dlct. I. s. 43. — Ödmann i K. Vett. Akad. Hand. 1788- s. ao5. följ. — 

Gadd. Akad. Afhandl. oni Sjöfägels ans. Äbo. -- §. 7. 

Beiindransvärd är den mängfald som foreter sig öfverallt 

i naturen. Den kunnige granskaren mä väl med fä blickar 

öfverse det heia, men iian finner snart nödvändigheten alt 

följa nigon viss ordning för att icke irra sig under det 

närmare skärskädandet af hvar del särskilt, och under 

jemförelsen af de föremäl han mä utvälja säsom egenlli- 

gare forsknings ämne. Vaitenfäglarne, i synnerhet sä kal- 

lade, framställa sig bland den fjädrade djurflocken sä tal- 

rika, ofta sä liknande hvarandra, att vi hafva nödigt, 

tili deras beqväinare ätskiljande, fästa vär uppmärksamhet 

pä det skiljaktiga i daningen af fötterna. Dessa äro väl 

hos alla med simhinna försedde, men denna är antingen 

full (Palmipedes), eher tili hälften utskuren (Pinnalipedes), 

och det är ibiand dem med den förra som Alkslägtet, 

hvilket särdeles genom Torden üilegnas vär Fauna, vunnit 

sin plats bredvid Gäss, Pingviner, Loraar, Tärnor m. H. 

Fä filster äro gemensamma för alla Zoner. Hvart him¬ 

melsstreck omfattar merendels sina, hvilka sällan, utaa 

med möda, aflägsna sig utom sin gräns. Da Aptenodyterne 

skänktes ät Södra Polens Isländer, fick ArktisKa CirkelsT 
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ibland andra, Alkorna pä sin lolt, och om an nlgon af 

dessa skulle stundom infinna sig under en blidare liimmel, 

sä bestvider itie det deias lörrjämsta lilihäll i Norden. De 

utniäika sig rned Aor^, oLandad, haptrycAl, huUria 

och merenäels tvers öfver färad nubb, smala nnsbonar 

bakom niibben, samt tunga af dess liingd; ändtligen äro 

JÖtterne tr'eßngrade (med full simhinna förenade) och u- 

tfin baliiä, säsom pä Tlrioi och Biomedeat siegten, men 

frän hvilka Alkorna med eist näbbens skapnad äro tilJräck- 

ligen skilde. Heia slägtet hör, som sagdt är, tili Nordens 

fägelskara. Det bebor det kalia hafvet kring kusterne a£ 

Grönland, Spitsbergen, Nova Zembla, Labrador, Island, 

Ferro, Norrige och Skottland. Amerika har ocksä Hera 

arter gemensamma med Europa; äfven den kust af Asien 

som sköljes af Östra Oceanens böljor har sina, allt ifrän 

graimskapet af Japan upp tili Kamschatkas, och den Nord- 

vestra stmnden af Golumbi veridsdel. Dock, efter natu- 

ren Pelagiska fäglar, besoka de kusterna endast kläck- 

ningstiden, som infaller olika för särskilta slag, Dä den 

Svartnäbbade Alkan (A. pica) närmar sig redan i Febr. 

och Mars tili Grönland, visar sig Lundan (A. arctica) forst 

i April kring Ferröarne och Island o. s. v. De ödsligaste, 

ofta de otillgängligaste berg väljas nu af somliga tili värp- 

ställen. Den kortvingade Alkan (A. impennis) utligger 

eggen pä nakna klippan och underbäddar sig blott med 

egen träck. GrdnWndska diifvan (A. Alle) söker bergs- 

skrefvorna nära vattenbrynet, och Lundan härrnar Kani- 

nen att gräfva sig fiera alnars djupa hälor i jorden, och 

gor sig äfven stundom mästare af dessa fredliga djurens 

minor, men värper ock i nödfaii pä kala berghällen. Knappt 

lägger nägon art mer än ett enda egg, men detla förnyas 

mer än en gang, om boet plundras. 'Hvart slag lefver i 

samhälle, och man mäste beundra de talrika skaror de 

ofta utgöra, oaktadi deras efter utseendet inskränkta frukt- 

samhel. A. Pica betäcker ofta tili tusende en och samma 

klippa, och, som Bebes säger, t<genom deras mängd för- 

mörka solen, » dä de uppHyga, med ett dän likt ett stor- 

mande väder. Ljudet af Grönlands• dufvorna, oräkneliga 

kring Spitsbergen, betager förmägan att höra allt annat. 

Lnndorna svärma flocktaJs pä Norrska hafsrymden, äfven 

som TofsAlkorna kring Kamschatkas islupna nejder. Efter 

kläckningstiden och sä snart ungarne kunna följa dem, 

skynda d» alla i Augusti tili hals, pä hvars oppna yta de 
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heia vlntern lialla sig. Deras füda är dcls fisk, de!s kräf- 

tor och sjöki'ak, ocli man ser dem deifore dyka mod för- 

imderlig snabbhet pä mänga fairnars djnp. Huru de J5r 

ofrigt äro betydande föremäl i inenniskans hnshällnlng fä 

vi sirax vidare anföra. 

Fern arter äro väl i Svenska Fauna antecknade *), af 

hvilka dock blott en enda synes äga verkligt burskap, sä- 

som ärligen besökande Üstersjön. De obige, Ncrdsjons 

Äboer^ last de knnna visa sig, kanhända , pa vära Vestra 

kuster, kläcka de säkert icke pä Svenska skrär. 

Det är Torde.ti eller Tardmulen som vi anse for e- 

gentligen oss liüüörande aF Aikorna, elmru, man tvifvel, 

endast natursdriften nödgar äfven honom, eljest hafsfägel, 

att pä bestämda tider sUynda tÜJ dem af vara skär, der han 

hnner säkerhet för sig och sin aJdöda. Länge ansägs stora 

Carlsön nära Gottland vara hans enda iVistad inom värt 

land, men sedermrrff Tiar man ocksä upptäckt honom 

i Finska Skärgärden och^pä Hera Ställen af vär egen, sä- 

som pä Ön Bonden vid Ängermanland, samt vid yttersta 

hafsbandet ntanfor Nämdön ät Södermanlands sidan. Huru 

vidt han dessutom är känd, visar hans namnlista, ocll 

IS'orra Amerika äger lionom äfven tillika med Europa, 

Denna fagel är nästan storre än en kräka, och af ett 

par markers vigt, vanligen 18 tum i längden och af 27 

tums vidd emeilan de utsträckta vingspetsarne. Han är 

svart tili färgen, undantagande pä bröslet och buken som 

äro hvita. De främsta it vingpennorna äro svarta, och 

de i5 af andre ordningen äfven sä, men med hvita spot- 

sar, hvaraf den tversöfver vingarne löpande randcn for- 

meras. Näbben är ungefär en tum läng och myckel hop- 

tryckt. Den öfre käken är Hjtet längre, ofvanpä kullrig 

och med nedät vettande spets, nästan lik falkarnes. Den 

undre, lika hopklämd men rätare med en mot den öfre 

svarande ränna är ock inunder iitet kullrig. Fyra och 

Sinndom blott tvä färor löpa pä tveren af denöfra, fram- 

om de med svart dun täckta näsborrarna, och tvä (ibland 

en) pä den undra. De främsta af dessa ränder äro hvita, 

*) Desse äro; Alca itnpenms, Pica, Arctica, Tarda och Alle. Af 

den vördnadsväi'dal fürfattaren af upplysningarne liörande tili den He- 

Jlga Skrift, är redan 1788 i Kongh Vett. Akad- Hand!* s. 205. föl;- ea 

skün Afliandling öfver detta l'agelslägte förvarad, och hyilken med 

förde! blifvit äfyen nu af oss begagnad. 

/ 
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Käkarne aro skarpa i kanten utan nagra tänder utom de 

fintnndade blekgula brosken uppe i gommen. Svalget sy- 

nes par ganger J.'ingre än näbben och lungan kottfull. Fä 

ömse sidor af hufvudet iöper frSn ügonen tili öfre käkens 

bakresta tverrand, som tär upphöjd^ en hvit iinie och den- 

na med den ofvannämda tversöfver vingarne, erbjuda det 

basta skiijetecknet af Torden frän andra arter. Stierten 

är viggforraig och svart iiksom de ii Styrfjädrarna, af 

hvüka det medlersta paret är smalast och deras nndre 

läckljädrar samt under gumpen hvita. i-ütterna äro sam- 

fota elier sittande bakom jemnvigts punkten, och äga den 

inre klon kortast. 

Da fägeln endast är ärsgammal synes färgen mera 

gräaktig pä halsen, och han saknar ofta tveriärorna pä 

näbben, äfven som den hvita randen frän ögoneii *). Huvu- 

vida deremot den svartnäbbade AJhin (A. Ihca), som visar 

foga lecken tili nSgon fära pä käkarne, är en yngre Toid, 

torde icke ännu med sükerhet kunna besiämmas **). 

Onikring Maj mänads början, efler isarnes uppbrott 

och Sedan de tili det mesta försvnnnit, piär Torden äier 

infinna sig pä de Ställen, der hans tilihäll tiiiförene varit 

och bereder sig der tili eggläggning, fastän det ta icke sker, 

kan hända, förrän cfter medlct af mänaden. Ett ensarrii 

eg4 fordrar väi ocksä ingen brädska. Kgget är nägot större 

än <iet af en Anka. Storändan är mycket möjk, nästaa 

svart, men ofvanlör, samt mot den snarare afrnndade än 

spetsiga liiländan är egget tecknadl med smutsigt iivitgrä 

Hgurer och strek utan ordning. Detta egg lägges pä bara 

klippan, utan minsta nnderb.idd, icke sällan fästadt vid 

h.illen genom den sega oih kübbiga vätska som omger 

det vid vfirpning- n, och hvilken härdnar iikt ett cement 

som föri kmnmer eggpis bortrullande. Samhallsvis boende 

tili ioo par inoin samma bergsklyfta, allt som rummet 

tiüäter, bgga de hvar pä sitt egg och som de lelVa i en- 

gifte iroligen makarne tili skifieshvilka, sedan Ungarns 

i'jamkominit, föda dem medfisk, liils de viinnit nog styrka 

alt följa med tili hdfs, förunderligen nrdhulpne frän Jiöj- 

deri af klippan der de blifvit kläckte , pä det sättet, att 

förähirarne Hyga under dem tned tätt forenade vingar u- 

tan flaxande, tmui saedt nedät, sä att ungen, hvars ännu 

*) A!ca Ba’tlilca Brunnick. Oruitliok Dan. är Just denna. 

**) Latham tror detj raeu hau slcali likväi linnas slörre än Toideß. 
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korta stjertpennor säita honom i fara att stupa kullbytta, 

kan med sin hals hvila pa de äldres vingar, under det 

att han tillika efter förmaga nyitjar sina egna, Nedanför 

i vaitnet är ytan tackt med en svärm af fami'jen, sora 

varsamt mottager de unga fränderne, att de ej för hastige 

nedlalla, och Jernna dem smäningom plats emellan sig. 

Det sker inom ganska kort lid, hvareiter de aiia bort- 

simma. Forst i Angusti är den vanüga üden. GottlRnds- 

bunden har annars en sägen, att om man morgonon Lars- 

messodagen ser klippan betäckt med dessa iäglar, äro de 

innan ai'tonen för det äret alideles forsvunne. 

Ehuru efter ntsgendet dum och vingarna korta, är 

Torden hastig och snabb i flygten som en dufva, och det 

är icke sä lätt att med bössa, ätminstone icke framtill^ fälla 

honom, fastän han icke %ger längt bort, utan efter en 

cirkelrund sväng äterkommer, äfven om Hera skott Jossas 

men skriker under alk detta gäJ!t och obehagligt. Besyn- 

neriigt är att, oaktadt sällskapslikheten dessa fäglar emel- 

Jan, om en Tord genom skott särad skyndar tiJibaka tili 

nästet, hans fordna vänner gemensamt bemöda sig da att 

uikasta honom. 

Som lären stä längt tillbakä pä Alkorna som pä Lom« 

men, är deras gang rak och vacklande, hvarifrän det Norr- 

ska ordspräket härlecler^ sig; «Han eer saa drucken som en 

Alk.» Och denna kappraka siäJlning af kroppen, med 

den svarta käpan och iivita underkläderne, samt krokina 

näbben med hvita grimman Jiksom giasögon, ger Torden 

ett verkligen Insligt «tseende. Ak n om lum -gär mindre 

väl, sä simmar han sä mycket b'ätire och dykav nied stör- 

sla snabbhet ])ä mer än zo f'amnars borten, der Strnniniing 

och Lappsik är hans bästa föda *). Stundom spar han sic^ 

denna möda, under det han pinndrar hskredskap, hvilken 

han tiüika söndersüter, och är derföre hatad i Skärgärden. 

Ibland händer ock att han sf II fastnar pä skötarne äfven 

i de nät som brnkas för Sjölogel, ehuru ofta icke nng 

starka att qvailiaila honom; men i d<‘t lallet värjer hart 

sig ifskt mtd näbben, som icke Jätt släpper sitt läsfe, <uh 

söktr icke mindre, da hau i boet ofredas, att med djerf. 

') Man har «:eu honom, cUt viftnet varit klart, an,Ter clpt aamma nä 

djupet forlöha fiskarne merl lika haari-het s.mi ,lä han flygor, orli 

V4iida hka Idtt som jagatle han 1 iuUen, sa au rolVet säilaimndslij.per. 
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het forsvara sig och sina egg, hvilka i synnerhet aro myc- 

Ket smakliga föremäl för de Hesta äboer vid Nordsjöns 

stiänder. 

I allmiinhet anses denna fägel sjelf af minclre värde. 

Han är sällan fet utom värtiden da han först inkomnie 

tili skären. Köttet är torrt, icke mycket tranigt och skall 

likna det af skogsfägel, samt späckadt kunna väl använ- 

das. Grönländaren äter ocksä köttet med inelfvorna kokt 

sä väl af denna som af andre arter icke ogerna, och stun- 

dom halfrutti. Fettet förtäres rätt af dem och tarmarne 

inlagde med Tran och kräkbär. Morast och bäst anses 

köttet af den svartnäbbade (A. Pica) och den kortvingade 

(A. impennis) Alkan. Lundans (A. Arctica) fordom i Eng¬ 

land under Katolska tiden tillätit att i stallet fÖr fisk fä 

fort<äras i fastlagen, saltas och rökes pä Island för att be- 

varas tili vinterföda; och Kamschadalerne begagna icke 

mindre sina (A. cirrhata, psittacula etc,), fastän kanske 

sämre än de föregäende. 

Skinnet bade med och utan dess spänstiga fjäder sä 

af Torden som af andra Alkor brukas ocksä tili kläder. 

Pä sitt eget sätt beredt bares det pä Grönland och Kam- 

schatka närmast kroppen; och fjäderna hvilka, särdeles de 

af Linidan, närma sig i godhet tili Eideffägelns, blilva pä 

Island och i Norrige tili föryttrande samlade. Tofs-Alkan 

A. cirrhata) ocksä skänker en af de hufvud-prydnader, hvar- 

med Kamschatkas skönfaeter utmärka sig. 

Sädana fördelar hämtade af Alkorna, pä de trakter 

der de hafva deras bestämda vistelse, göra dem der icke 

mindre välkomna än eftersökte. Grönländarne hälla klapp- 

jagter efter A. Pica, som han fäller med bäge och pilar. 

Pä Ferröarne l'ängas Alkor dels med häfvar pä branten af 

klipporna, dels dödas de med käppslag i deras egna nästea 

hvilka de ogerna öfvergifva. Sä väl der som i Norrige äro 

smä hundar sä inöfvade att de uppvädra iaglarnes tiilhäll, 

i synnerhet Lundans underjordiska gömställen, ur hvilka 

de utsläpa bäde fäglarne och eggen. Ocksä tilläta dessa 

Orters författningar bloii ett visst antal af sädana hundar 

för invänarne efter fördelning af Ö^e och Örtug. Men det 

är i synnerhet vissa bergstrakter bäde pä Island octi i 

Norrska Nordlanden der lägel-fängsten är mest lönande, 

mea tillika ett naed största Ihsfara lörenadt yrke. De som 
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skota det, eller sä kallade Fagehnän, uppklättra längs 

efterde brantaste klippor under det de upphjelpa hvatann 

med siänger, eller iäta de nedsänka sig pä äfven hundra 

famnars lina *) melian kiyftorna, för au ur bergens hälor 

med jernkrokar framdraga och samla bäde fäglar och de- 

ras egg. Sä vägsamma företag mäste sysselsäita menniskaa 

tili vinnande af sin bergning och föda der naluren synes 

sparsammare hafva utdelat andra sina häfvor. Slutligen mä 

det ock anforas, att de berg hvarest Alkor mest vistas, 

blilVa smäningom af deras träck bördige, för hvilka älven. 

enligt stadgad Lag en viss skatt pä nägra Ställen i Norrig© 

betaias af dem som äro ägare af sädana klippor. 

Tab. — Fägeln tecknad efter nat. samt storlck enligt 

bifogad Skala. 

'} Eu sa3an llna eller tag g[or.4 af iG OxbuJar, Bo famnar laug, 2r en 

af Isländska Biskops-slolens Invencarii-persedlar. 
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RANA Büfo. Tossa. Fngga. Pä F. Sammako. Pä FrjJ 

Crapaiid. Pä E. Toad. Pä T. Gemeine Kröte. 

Kröppen är bukig, värtfull och mörkfärgad. 

Hiijvudet är trubbigt, och har en mjuk af- 

lang upphöjning öfver hvardera Urgangen, 

Linn. Syst. Nat. Ed. GmeL i. 3. p. 1047. ~ CI. 3. AmphibtA. Ord. 

j, Reptilia. — Faun, Svec. n. 275,—Jietz. Faun. Sv. p. 282.— 1.« Cipidc 

Nat. Gesch. d. Amphib. v. Bechscein. s. 425. — Raeseh Hist. Ran. s. 85* 

T. 20. 21. — Cavier Tabl. Eiern, p. 294. — Pennant, Britt. Zool, 3. P« 

— Append. p. 352. — Spallanzani üb. die Erzeug, der Thiere i. 3r« 

— Orphal Musterung, p. 61. — Mem. de l’Acad. des Sciences. 1741. p* 

1744. p. 28- — Beschafft, der Ber). Gesellsch. Nat. Freunde. 3. — Beck¬ 

manns pljys. cekon. bibl. 5. 120. — Histoire de l’Acad. des Sciences da 

Berlin 1782. 

ü-ik och skon som den väJgörande Naturen visar slg i 

mängden af sina alster, synas nägra bJand dem liksom 

slyfbarn sakna förmäiier, hvilka hennes moderliga ömhet 

tilldelat millioner andra; det är varelser, som raed fötter 

försedde, knappt lörmä att uppresa sig ur den gyttj« 

som omger dem; hvilka^ flyende för solens slrälar^ dväljas 

bopkramade under stenröset eher i bergsrefvan, osnygga 

i deras nästen, wotbjudande i deras lefnadsart, stygga 

tili «tseendet och färgen, mbsstänkte att onigifvas af en 

förgiftad dunslkrets, rysligt uppspärrande gapet dä man 

nalkas dem ; hviJkas heia kraft synes bestä i deras känslo- 

löshet och troghet, och enda försvar i den fräna vätska 

de utgjuta. Sädana egenskaper blefvo Pacldornas lott, 

da naturen skänkte deras slägtingar icke mindre behagliga 

former än en ofta skönt tecknad yta; och kanske gaf ho« 

upphof ät detta rysvärda;, for att höja värdet af den skö- 

nare bilden. 

Vi ha förut visat att Grodor och Paddor utgöra blott 

€tt slägte, men de sednare likväl en egen afclelning. De~ 

ras kropp är rund och tjock, öjver allt besatt med vartor 

som ntsippra en hvit, stundom stinkande niateria; de aga 

hufvudet kantigt och hoptryckt vid sidorna, och e7i stör, 

porös körtel bakoin örhinnan; och deras bakfötter kortare 

än pä Grodorna^ ge dem mindre förmäga ati hoppa än 
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dessa. Vi «pptäcka genast dessa kännetecken hos den* 

Allmänna Paddan, hvars närmare betraktande är nu värt 

i'öremäl. 

Hennes breda kropp med dess platta rygg och utsvällda 

mage har, utom den Ijusgula strupen, en smutsgrä färg nied 

bruna och gulaktiga fläckar. Vid början af vären är dock 

ytan snarare rostfärgad och forändras ofta sedan tili mörk 

olivgrön med rödt blandad. Denna teckning bllr ännu o- 

angenämare genom den myckenhet grönsvarta och stundom 

högröda värtor eller bläddror som betäcka huden. Iluf- 

vudet är nästan bredare än kroppen och munnen vidt kluf- 

ven. Käftarne äro skarpa, men uian tänder. Ögonen ut- 

stäende med uppsvällda ögonlock och en gulröd Iris. Hör- 

selgängarne tilislutas af en hinna och öfver hvarje ses en 

mjuk njurlik upphÖjning med hna fastän niärkbara porer. 

De korta framfötterne äro klufne med 4 lika tär, och de 

bakre, halfdyckte, ha fern med en Uten knöi säsom ärane 

tili den sjette, som pä skelettet är dock knappt märklig. 

Olikheter förekomma likväl i färgen äfvensom i stör- 

lek hos särskilta äldrar ocii kön. Honans grundfärg är me- 

rendeis ijusare än Hanens. Pä de yngre eller zräriga är 

öfre delen klar olivgrön, vid hufvudet dunklare, men star. 

kare bakät med större och mindre, runda , rödakiiga vär- 

tor, talrikast och smärre pä i'ranibenen. Upphöjmngen öf¬ 

ver öronen är Ijusare med en utstäende kant vid sidorna, 

samt Iris mer blänkande. Framläerne äro inunder försedda 

med stora gula värtor, och de bakre nästan alldeles lyckta 

med 2 gulaktiga knölar pä hälarne. Underlifvet är ljus- 

grätt med otaliga knoltror och nägra olivgröna lyikan- 
tiga fläckar. 

Delta slags Paddor, hvilka troligen tillhöra endast vär 

verldsdel, böra anses egentligen för landtboer utom par- 

ningstiden. De söka skuggrika stallen, mörka skogstrakter, 

källare, grufvor, bergskrefvor, hälor under jordhögar, 

trädrölter, gödselstackar, med ett ord, der dagsijuset icke 

kan intränga och regn icke näkar dem. Här finnas de äf- 

ven den kalla ärstiden stundom ocksä djupt nedkrupne i 

dyn, för att der, skyddade för kälen, öfvervintra, likväl 

icke sora Hamstern och dess likar stelnade, utan i ett slags 

slummer, ur hvilken de midt pä stränga vinterdagen kunna 

väckas och borja röra sig. 

/ 
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När Varen med säkerhet inträfiar, gifva de sig snart^ 

merendels efter solens nedgäng, tilikänna genom ett sakla 

qväkande ljud pä de platser som hysa dem. Nu naikas 

ocksä parningsiiden^ och som denna förrättning maste ske 

i vattnet hksom i alimänhet för grodorna, sä ombyta ock 

Paddorna sin vistelseort. Man har under delta sett hanen, 

nägon gang aflägse frän den väta brudsängen, ertappa en 

hona, hvilken i ögonblicket slutea i hans armar, nodgas 

säiunda släpa sig fram läng väg med sin börda, tiii den 

sumpiga ort dir. naiursdriften leder hennc att aliemna äm- 

net tiii sin afföda. Ocksä fäller hon icke ett enda egg förr- 

än inäiet hinnes, Parningen varar en vecka och äfven Hera 

da ärstiden är kylig. Nu höres ett beständigt qväkande 

och särdeies ett starkare knurrende af hanen, da en med- 

täHare soker alt gora honom^platsen stridig, hvarvid bak- 

fötterne tjena honom tili värn och försvar. Fäfängt slites 

han frän föremäiet för sitt begär: äfven betäckt med sär, 

ja siympad, skyndar han ä nyo att para sig. Omsider hör» 

jar honan att fäila romraen som af hanen befröas, under 

det han med nägon af bakfötterne drar den under sin bak- 

del och sedan släpper den. Eggen, inneslutne i ett genom- 

skiniigt segt slem och svarta tili färgen, bilda 2 strängar 

elier snören som fasthänga vid honan. Tidtals uppkommer 

paret tiii vattenbrynet för att andas, och snart gä de ater 

tili hotten att förnya deras bemödanden, och detta sker 

mänga ganger. Strängarne förlängas vid hvarje nytt egg- 

par tiii Hera tum, sä att de slutligen efter la timmar, da 

aiia eggen äro lagde och befröade, kunna utgöra en sträcka 

af 20 ainar. Beundransvärd är tillika den färdighet hvar- 

med hanen, liksom förrättar förlossningen, da honan, o- 

förmögen att sjeif entlediga sig, den förra medelst bak- 

föiterne smäningom utdrager de strängar, i hviikas slem 

eggen ligga insvepta *). 

Endast nattens mörka lugn gynnar Paddornas biJäger. 

Likväl har man funnit att paren under Hera dagar efter 

gggj'iggningen icke varit atskilda. Rcesßl har ocksä öppnat 

sädana honor och funnit deras eggstockar alldeles uttöm- 

da, och detta oaktadt har parningslystnaden hos hanen 

iika ifrigt fortfarit. Besynnerligt fenomen hos ett väsende, 

hvars natur är sjelfva tröghetens afbild. 

*) «Le male lui pr^te son secours. L’accouclieur le plus experimente 

ne s’acquitte pas mieux. de ses fonctions, que ce male officieux 8c 
empresse s’acquiue des siennes.» Bonnet Contemplat. de la Nature 

a, p. *56. 
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Sä snart honan sküjt romsträngarne ifrän sig, blifva 

de liggande, och börja genast att tilitaga i vidden. Eher 

nägot raer än en vecka äro de redan dubbelt tjockare, 

och eher i8 dagar är fostret bildadt^ som kort derpä fritt 

frän sitt slemmiga omhölje visar sig i vattenytan, och under- 

gär smäningom en hka förvandling som den vi forut vid 

den Aiüga grodan omtalat, tills Paddungen, alldeles ut- 

bildad, uppkrälar, ofta uisentals, ur sitt sumpiga Ursprungs* 

näste.. £ör att s.öka sig en fristad pä der tori'a. 

Paddorna nära sig, Jiki heia famiijen,. af Insekter,, 

Maskar, Larver och Sniglar. Mot den instundande natten 

lenina de sina gömstallen för att pä fria faltet söka sina 

fördelar. I regnigt och svait väder kunna de ocksä visa 

sig midt pä dagen, bland högt gras och i skogar der till- 

räcklig skugga och fuktighet finnes. Vissa stinkande vex¬ 

ier säsom Surknllor, Paddörten, Odörten *) m. Ji. sägas 

ulom maskkräken äfven tjena dem tili föda. Sä väi vingade 

som andrn. smäkräk fängas. af dem pä ett satt som är Am- 

fihierne eget. När de fätt deras rof i syne, skrida de allt 

närmare och med fästad slarrblick liksom syfta ät föremä* 

let, hvilket de, ofta pä, temligt afsländ, fänga, med den 

klibbiga tnngspetsen, hastigt som blixten utskjuten.. Dess 

rörelser ske da liksom i halfcirkel, helst tungroten, synes, 

fästad framtill i undre käken och spetsen invikt mot sval- 

get. Denna egenskap att efter utseendet fixera objektet 

och med ojemniörlig qvickhet göra sig deraf mästare, mä 

gifvit anledning att förmoda en viss tjusningskraft hos dessa 

djur **): en uräldrig idd, hvaraf vissheten torde förtjena 

att nogare bestämmas. Man saknar icke uppgifter om Pad- 

dor, som i graset under bistockar liggande, i deras öppna 

svalg liksom nedkallat de pä fiustret sittande bien; och 

hvilket äfven gifvit orsak tili anvisning om bigärdars ren.- 

häliande fran ogräs och skuggande vexter. 

Efter fyra ärs förlopp ernär Paddan forst formäga att 

föroka sitt slägte. Hanarnes antal torde vara talrikast, och 

man har anmärkt iz- 14 samläde kring en enda hona. J. 

Hunter öppnade pä en gang Hera hundrade Paddor, utan 

att finna annat än hanar ibiand dem. Möjligtvis beror detta 

af stallet och andra orsaker, kanske äfven af ärstiden. Hvad 

*) Kallas derföre pä Franska Persil du Crapaud. Qeoffroi Mat. med., 

12. p. 148. 

**) «Insecta in fauces fascino revocat». y. Limkb. 

/ 
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äldren betraffar, är den visserligen ännu obestämd som 

Faddan lär uppUinna. Man har föregifvit en tid af iS xö 

dr, uien trovärdiga intyg ha bevisat mojligheten for henne 

att uppnä mer än ett dubbelt antal. Hennes aeglifvade 

natur synes derjemte öfverträffa de fiestes af lefvande varel- 

ser. funnit paddor, sannolikt under lörloppet af 

en oberäknelig mängd af är,, inneslutne i ihaliga träd, 

stenmassor och hälor, der de utan gemenskap med den 

yitre lüften, bibehäUits. vid üL Sädana fenomen äro för 

väl bestyrkta, för att med verkliga skäl motsägas Heri^ 

sant besannade genom rön, att en padda lefde i i8 mäna* 

der utan föda och luft i en tätt tillsluien. iäda; och andre 

ha i karl öfvergjutit Paddor med gipsbruk och befunnit 

dem tfter äret ännu lefvande, Hviika orsaker mä än här- 

lill sökas i djureis Organisation, kunna vi dock icke ueka 

en sä besynnerlig egenskap vär beundran,. 

Paddan mä kallas ett Ideal af det fula. Hon har varit 

i aila tider ett rysligt synämne, och fÖrfärande för inbill- 

ningen. AElian ansäg henne sä giftig, att hon künde, lik 

Basilisken, döda med blicken och andedrägten **). Juvenal 

deremot nöjde sig med att iäta den Romerska raatro- 

nan, ledsen vid sin kära. hälft, blanda Paddgift med det 

söta vinet i den iäskande drycken som hon räckte ho- 

nom ***). Sednare äldrar, ännu vidskepligare, gäfvo dju- 

ret en viss trollkraft säsom ett hemlighetsfullt medel, hvar- 

af Shahespear tillegnade iiexor det magiska bruket att der- 

med störa de aflidnas lugn. Gesner ater, syntes endast ba- 

fara dess vidliga inflylande pä de lefvande f), Det var 

o-cksä vidskepelsen som fordom skapade ett ämne i Pad- 

dans hufvud af mänga fördolda egenskaper, eher den sä 

kallade Paddstenen (ßufonites, Crapaudine, Krottenstein); 

men alla dess dygder ha försvunnit vid upptäckten att der, 

är blott en fossil tand af nägot fiskslag. 

Men vi iemna dikterna, för att öfverväga de tillrnäien. 

som goras Paddorna säsom giftiga. Inbiliaingen har utan 

Haller de corp. hnm. fahr. Vol. 7. p. I5i- Vett. Akad, Handl. V. 3. 

Hamb- Mag. 17. s. 552. iS* a65. Naturforsch. 1795. s. 5. etc. 

**) Hist. Anim. 1. 9. c. ii. 

***^ Occurrit Matrona potens, qua raoüe Calenum 

Porrectura vlro miscet sitiente rubetam. 
Juvenal. Sat. 6. 65S. 

p «Ut vim coeundi, ni fallor, in virls tollerent». Gesner Hist. qua4r. 

Orip. 72, 
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tvifvel orsakat den farhäga som man i allmänhet hyser for 

ett djur kanske sä menlöst som nägot i sitt slägte. Det 

kan likväl icke nekas att Paddan, oaktadt sin synbara trog, 

het, kan retas ibland tiil häl'tigt utbrott ai‘'*illska, hvarvid 

hon, utspänd och uppbläst, süker att med urinens kring- 

sprutande och öppet gap sätta sig tili motvärn. BecJLstein 

sag en Padda kämpa med en Tomtorm, hvilken hon pä 

nämde satt ahägsnade. Urinen inkommen i ögonen skall 

medföra de värsta följder, och den skarpa mjolksaft som 

utsipprar Iran kroppens yta, och öfverdrager den andre de- 

len liksom med en fernissa^ är säkert lika vädlig pä särade 

Ställen, helst man seit en stark svullnad med mycken värk 

deraf iippkomma. I vissa landsorter äro Paddor Iruktade 

som Huggormar. Att de kunna bitas är likväi en orimlig 

beskyllning. Och dä man tillika sett dem utan fara hand- 

teras med blotta händerna, att menniskor ätit dem o.s. v., 

torde de elaka egenskaperne kunna härledas af klimat, 

lokal, älder m. m. Sjelfva det fula djuret kan, oaktadt 

sin naturliga böjelse för enslighet och skygghet för ljuset, 

säsom Husdjur ombyta sin lefnadsart. Sädant exempel vi- 

sar den Paddan som Pennant omtalar, hvilken i 36 är 

vistades i eit hus i Devonshire i England.. Hon var ovan- 

ligt stör, och hade, utom vintertiden dä hon icke syntes, 

sin boning ander trappan utanlör huset. Härifrän framkom 

hon alltid om aftnarne, särdeles lockad när ljuset upptän- 

des, och begärig att upplyftas pä bordet för att matas. 

Denna visade aldrig lecken tili elakt lynne, och var ett 

allmänt ämne för nyfikenheten pä orten, och hade säkert 

länge varit det, om icke en tarn korp beröfvat henne ett 

öga , hvaraf hon sattes ur stand att med vanlig skicklighet 

föda sig, och aftränade. 

Pä somliga orter hnnas Paddor i myckenhet och blifva 

tidtals nästan en landspläga. I trädgärdar äro de icke 

sällsamma, och ofta besvärliga der de som Mullvador un- 

derminera planterade stälien. Om jorden är lös, kunna 

de beliändigt nedgräfva sig med bakdelen, I Ukraine är 

deras mängd särdeles stör, hvarföre Igelkottar födas all¬ 

mänt i husen tili deras ödande. För öfrigt äro Paddor en 

betydlig föda för falkarter och hökar, storkar och andra 

fägiar af samma familj, hvilket äfven tyckes neka verklig- 

heten af nägon giftig egenskap hos dem. 

Som menniskan bjuder tili att draga nytta af allt, haf- 

va ocksä Paddorna kommit i ätanka som Läkmedel. A' 
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^anson omtalar Negier pä Senegal som blifvlt solstuckne, 

att de gnedo pannan med iefvande Paddor, livarigenoni huf- 

vudvarken stillades. Ännu märkvärdigare är den i Eng- 

land'längesedan uppgifna metoden *) att, genom Paddora 

ande af kräftsär, borttaga eller ätminstone hndra de pia- 

* r som ätfölja en sä fruktansvärd äkomma, och att, som 

föreeilvit, bota den. Man insydde Paddan i en linne- 

”ä^sd, hei och hällen utoin hufvudet, hvarpä hon hölls jerate 

et som genast omfattades af hennes raun och utsögs, 

*mler ett slags smackande som af ett dibarn; djuret syn- 

te" deraf sväiia, svetias, blekna pä huden och slappan- 

de%msider sitt faste, dö med synbar vända, ökadl i vig- 

ten ofta tili flera lod. Frän en tili sex timmar künde Pad- 

aorna fasihänga. Nya borde dagligen förskafias och ope- 

aüonen i Hera veckor fortsäitas. Besvärligheterna som 

laväl ätfölja den, och sednare felslagna försök hatva nu 

niera lemnat medlet ät glömskan. 

Enligt ännu nyare rön skall man i Paddor fiunnit en 

säkrare kur för Ondskorf. Sista StorHertigen i Tosca¬ 

na gaf innehafvaren af medlet en ärlig pension af 2000 

Livres, och lät kungöra uppgiften: Nägra Iefvande Paddor 

Was i en väl glaserad kruka, hvilken betäckes med ett 

loS som igenkiitas att intet kan utdunsta. Krukan Stalles 

nu i en het ugn tills Paddorna sä torkat att de kunna 

pulveriseras. Ett med det nämda utslaget behäftadt huf- 

vud bestrykes först med svinister, och öfverstros sedan 

med pulver sä att skorfven betäckes. Öfverallt bindes en 

hufva af svinbläsor och derofvanpä ett linnekläde. Nar 

denna betäckning aftages efter 24 timmar, gär utslaget löst 

utan smärta. Man lortfar nägra dagar pä likn satt, och 

tillika bevarar hufvudet för lüften, sä läkes huden och ku¬ 

ren är fulländad. 

Tab. — Föreställer en Hane ocli Hona under parnin- 

gen, samt en del af Rom-strängarne. 

*) Pennant Brltfc Zool. 3' Append. 
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SANDFLUNDRA. 

PL EURO NE CT ES Flesüs. Skiidda. Flundra, Pä F. 

Jdarjankala, Kambela. Pä Fr. Flez. Pä Eng. Flounder, 

Bat. Pä Holl. BoC. Pä T. Flunder. Pä D. Sandskreble^ 

Pä Norsk. Sandsskraa. Pä hl. Lxira, Kola. 

Ö^onen sitta pä högra sidan. Kröppen är un- 

gefär rutl’ormig; pä bäda sidor och i synner- 

het d«n öfra, smäknöÜg och skarp, och med 
otydliga rödaktiga fläckar. 

ILinn.. Syst. Nat. Ed. Qmel. i. 3. p. laag. — CI. 4- Pisces. Ord. 3. 

Thoracici. — Faun. Svec. n. Say. — Retz. Faun. Sr. p. 33i. — Arted. 

Gen. 17. Syn. 3i. Spec. 59. — Blo-chs Fisch. Deutschi. a. p. 59. T. 44. — 

Fennant. Britt. Zool. 3. t. aoo. - Qvensel i R. V- Ak. H. 1806. s. ai4. 

f^undt kring i Verldshafvet finnas arter af Flunder-slag- 

tct utspridds;; Polar-regionerne liysa icke mindre sina, an 

den af'grnnd hvars yta glimrar af Solens lodrätt falland« 

strälar. An täiiande med de smärre livalarne i storlek 

som Uelgßundran, eller af den liila vidd som Skäddorne; 

an prydde med brokiga fläckar som Argus, och med rän- 

der som Zehran eller utan nägra iysande färger, äro 

de ölVerallt säsom menniskors födämnen bekanta, ocb det 

är väl .icke nägon af de sistnämda, som är det mer an 

Sandflundran^ hvars afbild och kännemärken vi här meddela- 

Om, efter sannolikt utseende, ögonens läge §t hogra 

eher venstra sidan af kroppen, bestämmer nägon skilinad 

emeJlan detta fiskslägtets arter, bör Sandflundran föras tiü 

dem som ha ogönen vettande ät höger. Längt ifrän alt 

kunna räknas tili de stora arterna, är den snarare en af 

de smärsta, ehuru den säges stundom vexa tiü 5-G marker 

i vigten. Emedlertid är längdmäitet af kroppen, hvars 

hgur teckningen utvisar, af det forhlllande, att om fisken 

frän munnens spets tili sljertfenans bas hälier i2|- lum, 

sä är bredden inom fenörnas faste pä bredaste Ställe, 

51, och stjertens bredd i*- tum; samt sljertens längd frän 

ryggfenans och analfenans raotsvarande slut tili stjertfenans 

bas tum. 

'•) Begge ludii'kA Flunderarter. 
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Inom en nog liten mun, Hnnas käkarne försedde med 

mycket sma tänder, och under ett ojeint gomhvait ligger 

den smala tungan l'ri och oiiäftad. Ögoinüi, ehuru icke 

stora, äro nagot utstäende, synliga af deras guldgula Iris 

och mörkgröna pupill, Ofvan nasborrarne sirta nägra smä 

mjuka värtor, radtals löpande tili den öfra kakens läpp. 

Heia liufvudet är dessutom beströdt med uppijöjda hvassa 

punkter, undantagaride emellan ögonen cända tili främra 

gäl lockets slutkant, der ytan är jemn och slät. Dereinoe 

är kroppen ölVer ailt, särdeles midtpä ögonsidan samt 

pä omse sidor om sidlinien, fullsatt af dessa skarpa upp- 

höjningar, af hvilka somliga sitta i stjernforniiga ringar, i 

synnerhet de som äro närmast fenornas sträiben. De öf- 

rige äro oordentligt spridde utan sädan form, Likvcäl 

märkes hos nägra blott en eller annau rad af sädana tagg- 

lika punkter vid sidorna af sidiinien, samt vid basen af 

analfenan, och äro da liksoni nägot bakäs 

krökte. Ehuru svanaktig eller mörkgrä ögonsidan synes, 

och. tecknad med siörre och sraärre svarta Häckar och nä¬ 

gra mindre brunröda utan kant, hvilka dock aila försvinna 

vid lifsslutet, är biindsidan hvit, stundom smutsHäckig 

och alllid skrofiig, fast ej sä märkbart som den förstnäinda. 

Hos unga fiskar af detta slag är ocksä biindsidan näslan 

ilät, Sidlinien börjar med gäl lockets öfra kant utan tyd- 

lig knölrad, som pä nägra and^_ar;,er, och gär smänin- 

gom nedät öfver speisen af brö.stfenan, samt derpä rakt 

ned tili stjertens medellinie, och äncla igcnom lika ojemn 

«ch straf. Framföre der analfenan börjar, framskjuter dess¬ 

utom en tagg pä lika satt som hos Rödsputtan (P. Platessa), 

en af Sandflundrans nara och lika alimänna slägtingar. 

Midtöfver öfra ögat begynner ryggfenan , sonl är bred.ast 

midtpä, med sträiben af föränderligt »ntal fron och 

kanske mera. I analfenan räknas 40 42 och i stjertfenan 

16-ig, hvilket sednare säger sig funnit. Bukfenorna 

ater ka 6 hvardera, och de inmdspetsade vid bröslet ii 

sträiben. Fenorna sjelfva äro brunakiiga och med mörkare 

Aäckar ofta utmärkte. Ändteligen har skelettet 35 rygg- 

knotOT, och i anseende tili fiskens inelfvor, finnas de tven- 

ue blindtarmarae vid början af tarnakanalen mycket smä 

«ch smaia. 

Je^föres nu Sandflund'ran med en annan af sitt slägt» 

eller Tleuronectes Passer L., synes fÖga annan utvertes 

era'rv''^-i ['örpt? sig, ä» ögonens olika läge^ 



s andflundra. 47 

Iivilket hos (Jen sednare är ät venster; kanske torde dock 

dess stjert vara nSgot iängre. Att fiskare och skärgärds- 

folk under üka benäinning af Hundra, anse dem blott sä- 

som artförandriögar, är sä mycket mindre bindande, som 

de samina ofta anse bäda härkomne eher endast säsom un- 

gar af Rüdsptiltan, hvars skiljemcärken äro iiksä sakra som 

tydliga. fordrades, eniigt en god författares ulsaga, 

noggranna rön, om möjliga, att afgöra ivifvelsmälet ro- 

rande dessa höger och vensterögda Hundrors veikliga spe- 

cifika äiskillnad. Men som man synes med fuükomlig 

öfvertygelse liafva antagit denna sats om ögonens oom- 

byita läge hos flcra andra arter^ vid deras bestämmande, 

som säker^ torde man icke origfigt Jemna ocksä vära hö¬ 

ger och venster ögda Sandliundror hvar sin särskilta plats 

bland deras Slägtes-arter, eimru betydande Grotiovii in¬ 

kast mä anses om det mindre tiüförhtliga i kännemärket 

hämtadt frän ögonens läge. — Att för öfrigt denna olik- 

het icke beror af könens ätskilinad, är sä mycket säkrare, 

som bäde hanar och honor hnnas af begge arterne. 

Bäde Norrsjön och Östersjön är Sandflundrans hens- 

rist, men den begifver sig ocksä tidtals säsom om vären 

tili siränderna och tili mynningarne af Hoder. Sä sker 

det gemenligen vid kusterna af England och kring Öster¬ 

sjön, der den tili ex. vid Pominern och Kurland fiskas 

under heia Sommaren, VVestfriesländarne bruka ocksä att 

plantera den i dammar, hvilket är sä mycket lätlare som 

den är seglifvad och trifves väl i sölt vatten. Willugliby 

pästar, att den som fäs i floderne, är lösare i köitet, och 

blekare iHl f'ärgen, hvars inbillade Jikhet med Gräsparfvens, 

gil’vit upphof hos nägra författare tili ett eget binarnn ät 

fisken (Passer liuviatilis). Omkring Midsommaren är den 

utan ivifvel fetast; likväl beror godheten mycket af hafs- 

trakten och tilJgäng pä näringsämnen. Flundror af detta 

sJag som fäßgas i nejden af Memel, anses för de bästa i 

Östersjön. I alhnänhet- förtäras de sä väl färska kokta, 

som rökta, i hvilken egenskap de ocksä utgöra ea vanlig 

handelsvara för vära Skärkariar. 

Tab. Fiskea teckaad efter naturen. ■— a. Geßoja- 
skäraingen. 



jrau.a^ Balnulruck. 
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VANLIG SYRSA. 
ÄCHETA DOM ESTIC A. Pä F. Sirhha. Pä Fr. Grillon, 

Pa E. Cricliet. Pä T. Haus Grille. 

jXyggskoIden är rundad. längre än 
täckvingarne och äiida sig i länga spetsar. 
Fölterne äro enkla och Kröppen alldeles slät 

och blägra. 

hinn. Syst. Nat. Id. Ginel. r. 5. p. ao6o. (Gryllus domesticus). — Faun« 

St6c. n. 867' — Cl. 5' Ins ect a Ord- a. Hemiptera. — Öl. res. S4- —Fahr. sp. 

In?. ''Cl. 2- UlonataJ. — Be Geer Mein. 3. p. 509. T. a4. Roesel. las. Bel. 

a. s. 73- t’ »2. 

J3en flock bland Insekterne som v. Linke kallade He- 

nüptera eller Skinnbaggar, bar af Fabricius, vär lids stora 

Enioatolog, blifvit beqvämÜgen delad ef’ter munnens natur 

i ivenne nalurligä familjer (Ülonata och Ryngota), af hvib 

ka den förre, utrnärkt genoin 4 munspröt, och käftarne 

betäckie af en bvälfd fÜk (maxilia galeata), är genast ät- 

skild frän den sedn.^res snyte och dess med leder försedda 

balja. Äfvensä det slägte (Acheta), hvartill vi räkna Syr- 

sorna, innefatiades fordom i ett gemensamt för mänga 

(Gryllus), men hviikas olika förhällanden i deras frätred- 

skap billigar den fördeining i Hera «lägter, hvilken samti- 

dens naturforskare antagit; en fördeining som det synes 

den uräldiigaste, och som nu efter tusentals är af mera 

vettenskaplig grund liksom vunnit fasta. 

Syrsorna, i.allmänhet sä benämda, ätskiljas säledes 

väsendtligen frän deras närmaste slägtingar genom trädlika 

munsprot, i speisen klufna h'iftar,/yrdelt läpp och tagel. 

ßna antenner. 

Af det antal hithörande arter, som finnes pä särskilta 

trakter af jordrymden och som hitliiJs blifvit bekante, äro 

tvenne Nordens egendom: värt vanliga Hyreskräk och 

MullvadsSyrsan. 

Det förra, eller HusSyrsan, lika känd inom kretsen af 

palatsets murar som i den läge kojan, framfodes af heit 

«mä aflänga hvitgula egg, flera stäende perpendikulärt tili- 

hopa i de hälor, hvilka den bördiga modren valt att hysa 

dem. Efter en vecka eller nagot raer, allt som värma 
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gynnar kläckningen^ blifva ungarne synlige, hvilka, i bör* 

jan /^öga märkbare , vid slutet af iörsta veckan knappt öf- 

varträlfa de ininsta bugor. Nu ombyta de huden för föi- 

sta gingen, och innan deUa sker ä nyo, röja de redan sin 

skapnad, ehuru ännu knappt tre linier i iängden. Dubbeh 

mer ulvuxne bli de gulbruna, och man ser tydliga ämnen 

tili täckvingarne och könens Itskillnad; ©ch nu ombytes 

huden den tredje gangen. Snart blilVa alla delar synba« 

rare, vingskaien utvexa, bakdelen far vid lederna sina dunk- 

lare häckar pä den gulaktiga botlnen, och da omsider Syr- 

san upphunnit en älJer af sex veckor, ömsar hon hiulen 

för 4:de och sista gingen, och visar sig scdan , uian nägon 

förvandling i puppa, med vingar inom fürsla halfva tiinan 

utvecklade, och i den fullbordade gestalt sora strax skail 

omtalas. Efier alla ombyten synas desse nyklädde, en 

kort stund alldeles. hvita, tüls de mjukare delarne härd- 

nat. Under sjelfva ömsningen dölja de sig, men komrna 

snart ater i syne, alliid lika beställsamme, sa vli under 

denna larvalder som efterat, alt föda sig. 

Den fullkomnade Syrsan är ungefar af lo liniers lä’ngd 

©ch 2} i diametren der kroppen är vidast. Dess hufvud 

är stört och rundadt och lika bredt som bulen, uiannägra 

prickar som pä gräshopporna, utom de brunva strimorna 

melian ögonen och etr par vid spröten. Ögonen lysa svar- 

ta, och antennerne, ofta llngre än kroppen, äro tagellika, 

smäningom alsmalnande ocb sammansatte al de tatasle le- 

der, som göra dem hÖgst mjuka och böjiiga. Mundelar- 

ne med sina sprot, tvenne ä hvardera sidan, inre och yt- 

tre, urskiljas lätt och äga en stör rörlighet. Ryggskoldcn 

är nästan cylindrisk, men platiad mol sidoina. öfverst 

bakom hufvudet gär en brun rand och hingre ned eit par 

fiäekar och vid kanten en lika färgad rand. lackvingarne 

jigga horisontelt , men viukelrätt nedböiJe vid sidoina. 

De äro en tredjedel kortare än vingarne, rundade mot 

ändan och betäcka tili nägon del hvarandra, Deras färg 

är gräbrun. Honans äga en slätare yta, näilik för ^yngla- 

set, af Rna, längsefter och pä tveren gäende ränder eller 

nerver. Pä Hanens deremot äro desse upjihöjdare, firt 

©ch dit böjde, oredige o-ch liksom skräfbge. Utora dess 

synes ungefär midtpä livarje skal en rund, genomskinliga- 

re Hack med egen kant amgilven. Alt denna olikhet hos 

könen icke är utan ändamäl, skall nedanlör bevisas. Vin.- 

garße;^ längre äa Skalen, äro ljusa och som en solfjäder 
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hopvikte, men trehornige när de utbredas, forsedda mot 

yttre kanten längsefter med en styf nerf och Hera smärre 

pä tveren^, och det är denna sä väl som sjelfva yiive kan¬ 

ten, hvilken formerar pä begge vingarne, dä de gömmas 

under täckskalen, de länga raka spetsarne, lika synbare 

som de tvenne syllika utskotten vid sidorna af den siäta 

]eden af bälgen, hvars längd de ofta hafva. Ehuru lUan 

leder äro de, säsom hinnakiige, myck^^t bojllga, men sy- 

nas ej tilläta nägon s}elfvillig rörelse säsom antennerne, 

utan följa blott kroppens, och liliskapa en dubbel stjert 

pä Syrsan. Begge könen äro häri lika danade, men llo* 

nan har dessutom ett annat redskap utgärnde frän bak- 

delen, smalt och rakt som en stilet af 2:ne lorenade half- 

vor som kunna ätskiljas, och göra äfven det efter döden. 

Tillhopa äro de tjockare i yttersta ändan, och der i form 

af en snedskuren penna, samt utgöra en ränna genom 

büikcn eggen nedföras och l’iggas. Älvcn vid slutet af 

bälgen synes en tveröpning, vaniigen liilsluten, hvilken, 

da bakdelen klammes pä Hanen, öppnad visar ett kon- 

kavt brunt fjäll eher skifva, försedd med s rörliga i7ppät 

veitande hullingar, under hvilka, som vid parningen qvar- 

hälla honan, en liten hvit, uppbläst, trubbig Kropp fram- 

tränger, hvars ändamäl icke kan misskännas. 

Ben och fötter aro efter heia familjens art; de bak* 

resta länga med märkligen tjocka lär förenade genom ett 

rundadt knä med benpiporna, väpnade vid yttre sidan 

nied 2 rad-'er länga syllika uddar och 3 ensamina mot hä- 

len, aha rörliga, och den sista fotleden ändas med a krök- 

ta riaglar eher klor. Det är med dessa bakben som Syr- 

sorna hoppa. De z främre fotparen äro som vanligt, 

kortare. 

Sä länge Syrsan ännu saknar vingar, är hon icke an¬ 

nat än en vandrande puppa, grä tili färgen med bruna 

Iläckar och ränder pä bälen, och 2 rader lika punkter 

längs efter bälgens leder ; men smäningom framskjuta 

täckvingarne, hvilka tiilvexa ailt som inseklen nalkas silt 

fulikomnande. 

Syrsans rorelser äro mycket hastiga, da hon framsmy- 

ger fran de gömsiällen der hon inhyst sig, säsom b^kom 

och under ugnar och splslar, hvarest hon finner lilliäcklig 

värme für att triiVaS; emedan hon utan denna anäste för^äs. 
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Hon är emedlertid vid köksstäder ocli der en varmars 

temperatur undeihäiles, säsoni i grannskapet af bakugnar, 

ett förhatligt sällskap; iielst Iiennes frätgirighet lockar hen- 

ne Jiksom Biattorna alt dela Bdan med husfolket. Det 

är ocksä under den mörka tiden af dygnet, dä lugnet rä- 

der omkring eidstaden, som Syrsan söker alt häila sig 

skadeslös för tvänget alt fly för ljuset och dagens buller. 

Icke mindre ökas oviljan mot henne för det ljud hon rü- 

jer gällare än mänga af sina fränder, ett slags sang, säkert 

den ininst behagliga af all kammarmusik. 

Denna talang, som mot infallande nederbörd sär- 

deles öfvas, är iikväl i synnerhet hanarne förbehällen. 

Deras täckvingar äro enligt det förut anförda, med skar- 

pare nerver och mer upphöjda krokünier lörsedda, och 

dessa oka tvifvelsutan ljudet, som ästadkommes genom den 

hastiga gnidningen af vingarne, hvilka för den orsaken sa 

upplyftas, alt de göra en hvass vinkel mot kroppen öch 

gnidas modelst en horisontel och qvick rörelse mot hvar- 

annan. Kanske bidrager äfven den genomskiniigare run- 

da Hacken att liksom en resonansbotten höja tönerne *), 

hvilka, ehuru foga angenäma för värdfoiket, säkert äro 

det mer för den parningslystna honan, som deraf lockad 

tili möie, uppsöker sängaren, ät hvilken hon genom vid- 

rörandet med sina langa antenner ger sin närvaro qilkän- 

na, och denne, hastigt stadnande, med utsträckt och rör- 

ligt hufvud och liksom med ett mildare ljud helsar hen¬ 

ne, dä hon, efter sitt slägtes sedvana, nppstiger pä älska- 

rens rygg som hon omfattar, hvarunder parningen förrät« 

las. Flere dagar ä rad förnyas dessa möten, tiils tiden 

kommer da hon pa beqvämt stalle söker att med tiilhjelp 

af den omtalta eggläggaren «fbörda sig det lifvade ämnet 

tili sin afkomma. Förmodligen sker detia alla ärsiider, 

helst man alltid iräßar mer och mindre utvuxne uti hvart 

samhälle af Syrsor. 

Att med nägon vissbet bestämma huru länge en Syrsa 

kan lefva, torde icke läit kunna afgöras. Rcesel iror e- 

medlertid atl hon blir arsgammai. 

•) Prof. Lichterutein har i sin intressanta afhandling (1 Transact. of 

the Linn. Soc. 4- 5i0 om de ögonlika fläckarne pä vingarne af 

bricii Locustae , bevisat att desse fläckar utmarka Hankonet, men ger 

dem icke deoaa af oss förmenta bestäoiinels«. 
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Syrsorne älska icke gerna torrföda, utanhelst den fuktig« 

säsom köttspad, diskvatten, deg m. m,, ocli i brist af an- 

nat infinna sig pä väta kiäder och skor. Det päsiäs, att 

de icke sämjas i säüskap raed Biattor, ehuru äl'ven lika i 

lefnadssättei och sedeme. 

Syrsornas plats i Natiirens hushällning är dock visser- 

lioen icke förgäfves, fastän de plundra vära matförräd 

och icke gynna vär hörsel-organ. De gamle hade likväl 

ett ordspräk, soin parade Syrsans Ijud ined Grodans qvä- 

kande, för att utmärka de mest olika föreniäl, da de til- 

lika gafvo Syrsorna föri)ensten, att som angenäma spei- 

man locka tili sömn * **)}. Men sä olika har tycket varit. 

Man tilldelade dem äfven samma egenskap soro Spanska 

fliigor, och den, att bota krämpan som kallades hehga el- 

den, neml. genom kräkens söndergnuggande mellan 

derna Kanhända , vore de slutligen icke sämre iöd- 

ämne än de som jemte heia Syrse - och Gräshoppe-familjen 

sattes pä Israeliternes mallisla af deras berömde Lägstiitö” 

re t); och än i dag atas af Araberne, sa väi som det for¬ 

dern skedde af den ropande i öcknen. 

Att förekomma besvärligheterne och ofoget al en of. 

verlägscn mängd Syrsor der de innästlat sig, har man före- 

slagit, dels, att genom kokhelt vatten, gjnlit eller inspru- 

tadt i deras kryphäl, uiöda dem; deJs att mata dem tili 

döds med kulor eller piller af Arsenik, biandad med rif- 

ven morot och hvetemjöi. Elt inindre vädligt medel att 

kunna alimänt begagnas, torde fmnas i mjölk kokad med 

rottet af näckblomme-örten. Ändtligen sägas qvistar och 

bark af Asp, instuckne i Syrsornas nästen, förmä dem att 

fiflägsna sig. 

*) »ob actttum molliter stiidorem, conciliamlo somno a delicati* Iiomi* 

nibus expetitur.» Aldrovand, de Ins. p. 444- 

**) Pllnius, Scaliger. 

■)■) 3 Mos. Bok. II. V. 20, ar. Alla flygande krSk nsed fyra fötier och 

a-.iie baktill hoppande voro fülatne, men deremot de endast pa 4 

gäende, förbudne. Som tlkväl knappt nfigra finnas med miadre än 

sex, borde förmodligen alla som icke hoppade, anses für en styggöl- 

se. Bland de (örre nämiias 'Arbe, ,Saleam, Hargol och Hagah hvar 

med sin art, sasom laglikniäiig föda, Och dttsse 4 voro GrjUus^ Lfl- 

cuslo, Truoealis och Acheta* 
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Tab. — a. i. En vanlig fullkomnad Syrsa, Hanen. — 

a. En Hona. — 3. En mindre larv, alla i nat. storl. 

4. Munnen sedd underifrän, itied en del af frät-redskapen. 

_ aa. De större munsprölen, shtande pä käftarnas bas. 

_ De smärre d:o vid sidorna af underläppen. — cc. 

Käftarne. — dd. Den hvälfda fiiken (galea) som betäcker 

käften, (den är borttagen pä andra sidan). ■— ee. Läppen. 

— ff. Den delen af halsen som bänger vid bälen. — 

Stallet der käkarne sitta och dölja de föregäende parlier. 

— 5. Eggläggaren. — 6. Hanens fortplantnings del. — 17. 

En af Hanens täckvingar — alla raer och mindre förstora: 

de med tilihjelp af synglaset. 
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ACHETA gryllo-talfä. Jordhräfta. Pä Fr. Taiip»- 

Qrillon, CourtilUare; pS. Eng. Mole-cricket^ Fen^cnckei,. 

Eve chiirr: pl T. Mauh9urfs-grillepä It. Zuccara. 

Ptyggshölderi är rundad. Vingarne längre än 

tät;kskalen och anda sig i langa spetsar. Fratn- 

fötterne aro utbredde, Jyckte (paimati) 

fint ludae. 

'Linn. 9ytt. Nat. Fxi. Gmel. i. 5. p. *059. Faun. Sv. n. 866. (GryllüS 

GrvFotalpa) Gl. 3. Insecta Ord. su Hemiptera. — Fahr. Sp. Ins. (CI. 

a. U'-Juata). — De Geer Mtm. 3. p. 5o7- — Roesel las. be!. a. p. 89- 

,5. _ Geoffr. Ins. i. 5S7. i. — Geoäart. Belg. i. 168-4ldrovand. 

Ins. p. 571» — Bartholin. Aci, Mafia, 4. p. 9. — Ephemer. N. C. dec. 

a. I. p. i54. 

kännetecken som bestamma Syrsans slägte, möter 

oss äfven denne art ibiand vära iaiändska, eliuru endast 

sedd hos oss pä Skänska släubygden, ännu allmännara 

känd som skadedjur i Sydiigare Europa och Norra Ame¬ 

rikas uppbrukade trakter. Genom sin storlek nästan öfver- 

träffande de Hesta af vära skridfän, om vi undantaga kräf- 

torna^ sä vida ock desse böra föras tili Insekterrie, väc- 

ker den billigt uppmäiksamüet, sä väl som det sällsamma 

i formen af dess lemmar, fi\iikas betraktande erbjuder 

oss ett af de bevisen huiu undransvärda liklieter träfFas i- 

blsnd de lefvande vareiserne, elmru vidi älsküde pä Na- 

turiingens stora Lalia. Ferrantes Imperati, för ärhundra* 

den tillbaka märkvärdig forskare «f naturens alster, var 

den försie som med en kännares blick beundrade Muli- 

vads-Syrsan, och med titel af Taipa Insectum forst anteck- 

nade den, som sedan icke kunnat undgä en nogare gransk- 

ning af Djur anatomen och Fysiologen tili utredandet af 

dess hisioria, hvaraf föijande inä anses det vigiigaste alt 

bilogas den afbild soin vi nu iemna. 

Ulkläckt af det nngefär helnmda, glänsande och gul- 

bruna egg af eil hirskorns storlek, som blifvit lagdt i hög 

med Hera hundrade uii ett under jordytan tillskapadt näste 

eher häla, hvaruti de, enligt Rcesel Ügga vid pass en mä* 

nad oförändrade, viser sig det framdeles jättelika kräket i 

början icke större än en Uten myra. Bostället, valdt un¬ 

der grästorfven, förser den späda afveln med tidig foda 
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lik luden spets framlill; den medJersta platt ocli bredast, 

cch den yttersta af egen form, hvilken lör eit slags likbet 

nn!cl Mnllvadens frainfötter skänkt Syrsan dess nainn. Den 

liknar en tuppkam eller räitare en uibredd !\and ined nä- 

stan'lyckta lingrar, men livarä tummen utgor en egen led 

iorscdd med 2:ne härlika utskott i ändan. Tätt jemte 

sitter en annan t’väklufven och trubbig flik inlänkad , och 

bäda dessa aro lörenade med den plaita skifvan, delad 

liksom i 4 trubbiga klor utarlpä skinande, svartbruna , och 

innaniill ludna. Med dessa sällsamnia verktyg nndanröd- 

jes joiden ocb tippkastas äfven der den är niest saminan- 

packad, och med en styrka alt, som Ra'sel säger, krop- 

par af 5 markers vigt kunna pä jemn plan bortskjntas. 

De näst eher följande fotparen ha ingenting ovanligt, ej 

heller de bakresta, hvilka, ehnru ansenliga säsom hopp- 

föüer, likväl icke svara rnot kroppcns siorjek, och kunna 

derfore som sädane med mindre fördel begagnas. De äro 

gemenl. alla rödbruna; och de bakre benpiporna väpnade 

innaniill och vid ändan med 3-4 rörliga syllika taggar, 

samt sista fotleden som vaniigt med tvenne klor. Bälgen 

med sina leder eller ringar har en mörkbrun iärg, fast 

nagot gulrodare nedät sidorna, och liksom den fÖrra de 

tvenne läriga syllika utskotten mot yttersta ändan. Bogge 

könen äro i deita fall iika, och honan saknar derjemte alldc- 

les den eggläggare som hnnes hos den vanliga Syrsan. 

Del är eiidast af de upphöjdare nerver pu täckvingarne 

som hanen igenkännes, och desse vingar eller skal äro ic¬ 

ke längre an halfva bälgen, rundade, lunna och ljusgrä 

med litet i guit fallande, samt nerverne morka. De egent- 

liga vingarne äro slora, af lika form och beskaffenhet som 

lios den füregäende, vinkeirätt nedtryckte pä sidorna, 

samt af Jivarandra tili hälften betäckte, och formera hop- 

slutne tvenne smala tätt förenade nedböjda spetsar, längre 

an bälgen. Pä samma sätl ocb af lika orsak som andra 

Syrsors hanar, ger ock denna siit ijud, wen clet är mera 

skorrande, nästan som kornknarrens, eller som (■'. Linn6 
ytirnr sig, likt Trädgrodans. 

Del blefve för vidlyftigt all ingä i delalj af de anato- 

miska undersökningar som Muralt, Jacohceiis, Welsch ocb 

l'leyer anslällt pä MullvadsSyrsan. Märkvärdigast före- 

koin dem den mage eller mängfälla bos henne, bvari fö- 

dan, nedkommen igenom strupen, ytterligare sönderdelas 

innan den tili rätta magen allöres. Delta föranlät Muralt, 

Svammerdain, Frisch ra. fl. alt räkna Insekten ibiand de 
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idislande djuren. Ehuru denna tanka, jeniford med op- 

dets egentliga bemärkelse, stundom sedermera blifvit lör- 

löjligad, hafva likväl fortsatta rön, sä väl pä en annan af 

samma slägte^ som pä Hera insekter af olika Hockar, be- 

kräftat verkligheten af ett dylik slags fÖrrättning hos dem *). 

Om nägot ovanligt foreter sig vid parningen af detta 

Insekt-slag, har IiittHIs icke blifvit anmärkt. Den sker e* 

medlertid före inträdet af ^ommaren, och genast nnder 

bördiga tillstandet tillreder honan det näste som skall be- 

vara hennes aHöda. Hon gräfver da en häla af 2 lums 

längd i jorden, en tver hand djupt under ytan pä det 

sättet, att frän öppningen som tjenar tili in - och utgaiig 

löper en kanal, först iodrätt ned och sedan horisontelt lili 

sjelfva boet, hvilket befinnes ganska slält och jemt innan- 

till. Här aflägger den eggstinna modern under Hera da- 

gars lid efter hand sin börda af nära 5oo egg; och som 

hon merendels finnes i boet, har man inbillat sig att hon 

likt fäglarne utkläckte eggen, eller ätminstone, som Gadan 

pästär, vakar öfver dem. Det sista är visst icke orim- 

ligt; men att hon tillskapar nästet af en rörlig jordklirnp, 

den hon efter eget tycke och luftens beskaffenhet kan upp- 

lyfta och nedsänka, är ntan verklig grund. Dercmol är 

säkert, att hennes lifstid inom fä veckor efter eggcns läg- 

gande nalkas sitt slut. Skulle ett djur med sä föitärande 

anlag som MullvadsSyrsan, vinna en högre äider, biefve 

vädan sä mycket större, som dess förmäga att föröka sig 

är ganska befydlig. 

Men hon inskränker icke sin äverkan endast inom 

den vidsträcktare odlade marken; trägärdarne blifva stun- 

dora äfven hemsokte, der sä väl under som ofvan jord 

vexande grönsaker af henae beskattas. I Italien har man 

funnit att hon i synnerhet ger frukten af Gurkslägtet föra- 

trädet 

•) Födan gar väl icke tillbaka tili rnunnen som hos de verkligen Idis¬ 

lande, men den undergär en vidare beredning i den första , niäng- 

fallade magen, som är oftast försedd innaniill med lina tänder eller 

skifvor. Man har t. ex. räknat hos Acheta campestris i8o 

tänder, och hos Curculio Lapathi 45o par, hvilka sättas i rörelse af 

icke mindre än i35oo muskler. Dr. Ramdohr har i Berlinska Nar. 

Foisk. Sällsk. Magasin, 1807, a;dja «jvart. beskrifvit denna besynnerli- 

ga mage pä en Carabus. 

•*) Landtfolket kalla henne derföre pä somliga stallen Zuccara af Zuo- 

cat, hvarmed gurkor och meloner benamnas, och der&i Aldrovaffi 

teg anledning tili namnet vertnis Cucurbitinus, 
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Man liar funnit, att denna Syrsa i synMerhet trifres 

pa fält gödda med spillning efter hästar, men att den ef“ 

ter svin hade motsatt verkan, och derfÖre blifvit ansedd 

bland medlen att mota liennes framsteg. Troligen är in-, 

tet kraftigare än det Rossel uppgifvit, att, neml. den ti- 

den dä nngarne i Jul. och Aug. hnnas i boet tillsammans^ 

och detta lätt upptäckes af det visnade graset, genom ett 

spadtag öppna häiet, och med sjudande vatten skälla he¬ 

ia bolaget, hvilken forrättning förnyad under loppet af elC 

par är, skulle ansenligen minska antalet pä samma trakt.' 

Tab. I. — en utvnxen MullvadsSyrsa i natudig stor- 

iek (hvilken dock sfundöm torde ofverträffas). — a. ea 

yngre under larväldren. — 3. en af framfölternö med aUs 

3 lederne mycket förstorad. 
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ÄTLIG SJÖBORRE. 

EGHINUS esculentüs. Bor re. Pä F. Meriojuena. Pä 

Fr. Oursin de mer. Pä Holl. Zee^egeL 

Kröppen nästan klotlik, betäckt utom medel- 

punkten ined syllika piggar. Skorpan är 

halfklolformig, delad i lO renar (ambulacra) 

och lika manga tegar (area?), besatte med min- 

dre uppliöjda värtor, 

Linn. Syst. iSfat. Ed. Gmel. i. 6. p. SiGS- C!. 6. Vermes. Ord. 2. Mol¬ 

lusca. — Faun, Sv. n. 2it6. — Aldrovand. Exsang. p. 405-409, — Klein 

Echinoderm. — Phelsum Br. over de Zee-egeln. —- Pennant Zool. Britt* 

4. p. 507. —• Cavier Tabl. Elem. p. 647. 

Sä betydancle antal al arter som Maneter och Sjöstjernoi’ 

äji kunna uppnä, ölVertraffas de likväl mer än dubbelt 

af det slägtets, som i allmänhet tillegnas namnet Sjobor^ 

re, hvars plats bland Zoofyterne den systematiske djurkän^ 

naren, ledd af tillförene (N;o 42.) förklarade grundsatser, 

Enner bestämd bredvid de sistnämde eller sjösljernornas. 

Stört, vidsträckt och llundradetaligt tili arter som det 

är, utgöres alias gemensamma slägtmärke äf en rnndacl 

liropp, täckt med en stenskorpa, meremdels besatt (under lef- 

vande tillständ) med kalkartade rörliga piggar, fästade 

viedeht egna ledgängar pä skorpans värtfalla yta. Mim- 

nen sitter inunder och tillskapas af 5 förenade tänder el¬ 

ler skal. Den oändeliga föränderligheten i Former af den 

bara skorpan, än m‘er eller mindre klotrund, än oval än- 

da tili platt, jemte öfriga delars förhällande, erbjuda för 

öfrigt de undransvärdt mängfaldiga speciEka ätskillnader, 

livilka föranledt en Klein, Phelsum, Leske och Müller tili 

en familjevis författad uppställning af Sjöborrarne, men 

hvilken vidlyftigheten förbjuder oss att nu enskilt omorda. 

Det är emedlertid den Allmänna Ätliga Sjöborren, 

som egentligen fäster vär iippmärksamhet säsom vär Fau- 

nas tillhörighet. — Allmän bland arterne i Vesterhafvet, 

upptäckes den icke sällan kring Norriges stränder äfven- 

som vid dem af vära vestra kuster, — Kröppen är klot¬ 

lik nästan som en rofva, fastän rundare eller mer glob- 

förmig pä öfra sidan än pä den undra, hvilken deremot 

synes liksom plattare. Frän öfre medelpunkten eller po¬ 

len utgä IO ränder, utgörande 5 par> hvilka vid centrum 
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stä tätt tilihopa och vidga sig nägot öfver sferoldens rund 

ning. Desse ränder som man kallat Tegar (Arece), äro 

besafte med upphöjda större och mindre värtor, tjenande 

tili fäste för de piggar som betäcka djurets kropp. Emel. 

Jan tegarne lopa andre ränder lika med dem^, ofta liksom 

mer insänkte och. t'ä namn af Kenar (Ambulacra), hvilkas 

yta är försedd med urgröpia prickar eller fina öppningar 

för de mellan tegarne i 5 par rader vidfästade eher utga- 

ende blekröda tentakler, med hviika djuret spelar i vatt- 

net och histhäUer sig med temmelig slyrka, samt fram- 

skrider lika ät alJa sidor. Under detta röras äfven piggar- 

ne, fast icke aha pä. en gang, men öfv.eralJt nagra- mom- 

medelpunkten, der de synas. hviJande., Tcntaklerne, li. 

ka irwende ihäliga sugrör, försedde med knapp pä främre 

ändan liksom sjöstjernans, utslräcka sig ölverallt, ofta 

dubbelt längre än de ömsom uppresta och nedfällda pig. 

garne, och medeJst deras röreJse tili skiftes, än utskjutne 

än ater indragne, befordra det taggiga hallklotets framskri, 

dande under den spegelklara ytan. Men i samraa. ögon- 

blick som djuret kommer ur siit element, synas de Icke 

mer, fastän piggarnes rörelser fortfara. Möjligivis hafva 

de ock i allmänhet undgätt deras nppmärksamhet som af- 

bildet djuret, emedan de pä alla figurer saknas, helst 

tecknaren icke betraktat sitt foremäl under vattnets yta. 

Pä. den piattare imdre elier nedät vetiantle deLen af 

halfklotet sitter munnen i rnedelpunkten och bestär af 5 

lansettlika, init plana och utät nägot convexa, i 5kant 

sittande Länder, hviika, härda och benakliga, formera sam- 

manslutne en käglelik spets, men knnna vidgas och före- 

nas efter djurets behag. En köttaktig hinna omger raun- 

nen och liksom tillskapar käglans bas, hvarä 5 par häl 

eller papiller upptäckas, af hviika en sitter midtemol hvarje 

mellanrum af de nämde tänderne, hvarmed djuret för- 

mär, att under munnens rörelser omfatta en knappnäl och 

hälla sig med den slyrka, att det i vertikal ställning bär 

sin egen tyngd. Näst utomkring den köitiga omkretsen af 

munnen är en annan cirkel vid hvilken pigger och ten¬ 

takler börja. Det ar att anmärka, att dä djuret kommer 

pä rygg, tjena de dervarande tentakler,. alt iikt fötter gö* 

ra fÖEsta bemödandet tili ställningens förändrande, dernäst 

arbeta de pä sidan och sä smäningom de öfrige tills kull- 

byttan sker och munnen kommer i sitt naturliga läge. 

Mähända gagna de äfven att varna för en hotande fara. 

Kring munnen, der ytan stundom är plan, stundom ko- 
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nisk som hos somliga arter, finnas inga tentakler, man 

sträcka de sig nägon gang der tillsammans, sä komma de 

alia trän bakre regionerne. Sjelfmant uppsimmar djuret 

ofia öfver vattenbrynet med haiiVa klotet, men tentakler- 

ne forsvinna ocksä alltid, som sagdt är, pä denna för lüf¬ 

ten bloitade del. Piggarne, af kalkaktig natur, liksom 

detskal hvarpä de sitta^ likna sylar, som äro randade eller 

strimige, samt vid basen försedde med ett slags hinnaktig 

hylsa, Hk de iedgängar som pä kräftleder tiildanas. De- 

ras tärg är säkert oJika, kanske äfven ombytlig, Ofra Hn- 

nas de grägröna samt spetsarne biekröda. Stundom är 

den röda färgen starkare elier snarare violett, samt all* 

iBännare spridd ö/ver alla delar. Invertes gär den om- 

talte benmunnen nära .uppiill midten af djurets kropp, 

hvarest frän en cirkelrund öpning ett ror, som är kanske 

tnatsirupen, sliger upp mot ryggen och böjer sig ater ned- 

ät, och förlorar sig i en purpurfärgad massa som finnes 

pä boitnen eller kring. djarets mun. Öfver denna och 

ryggen närmare Hgger eggstocken, delad i 5 gn!a rom- 

knippen. Ändtligen upptäckes äfven en annan organ som 

grenande sig, öppnas tili slut vid munnen,, och synes be- 

siämdt för vattnets cirkulation inom kroppen. 

I storleken är denna Sjöborre af olika förhällande * 

nemligen frän en valnöts tili en större rolVas. Vanligen 

finnes den sädan som figuren utvisar. De större uppehäl- 

la sig merendels pä djupet, hvarifrän de genom draggning 

kunna upphärntas. Ibland innästla de sig i häiiga kiippor, 

just sä bögt som vattnet vid ebben plär utfalla; men icke 

sällan föras sorolige, iösrifne af stormväder frän deras fä- 

sten i botinen eller vid bergsidorna, af de brusande böl- 

jorna tili stranden, der de qvarbliiVa, beröfvas sin pigg- 

luüa beiäckning, uitorka och visa omsider blott toma skal, 

livilka prydde med sina längsefter de symmetriske ränder- 

ne sittande cirkelrunda värtor, äro ofta synvärda föremäl 

i samlingar af naturens alster. 

Fiera slags Sjöborrar sägas vara äiliga, men i synner- 

het har denna haft företrädet som födärnne. Än i dag är 

den det för de fattigare vid kusterne af England (Pen- 

nani). Som annat költigt inraäte saknas pä djuret, är det 

endast rommen som kan användas, och Flinins pästod att 

den var bäst vid fullmänad vintertiden. Fordom , säsom 

bos Romarne, var denna en favorit-rätt, hvilken tillagades 

med äitika^ mjöd, persilja och mynta, och bade Celsns, 

Galenits och Dioscorides berömde maten som lättsmält. 



82 ÄTLIG SJÖBORRI?. 

Den ufgjorde ett af de första faten vid den bekanta afton- 

mältid som gafs af Lentulus, da han invigdes tili Flamen 

Martialis eiier prest ät Guden Mars. En dylik spis jemte 

ostron och Hera slags mnsslor var icke en ovanlig förrätt 

pä de förnämares bord. Det är ocksä troligt att man be* 

gagnade Here arter Sjöborrar den tiden. Smä röda_, gul- 

aktiga ansägos för de bästa och mildaste; hvaremot andre 

hvilka funnos t. ex. omkring Joniska Öarne, sades beska 

tili smaken^ och dem som togos vid SicIIiens klippor, til- 

lades egenskap att gora löst Jif. Man ät derjemte, lik- 

som det sker än i Levanten, rommen af Sjöborren allde- 

les rä och färsk, och dessutom insakades den för att län- 

gre kunna fÖrvaras. 

En sä välkänd matpersedel künde ocksä icke nndgä 

att upptagas bland läkmedlen. De ganile brukade der- 

före Hera tillredningar. Dioscorides ansäg de brända Ska¬ 

len säsom mycket särrenande. Somlige förfärdigade tand- 

pulver af dem; andre trodde samma ämne ypperligt säsom 

härfästande; och Plinius förordnade vin hvari färska Sjö¬ 

borrar blifvit stötte, säsom stenmedel, under det en annan 

gaf, förmodiigen med än mindre framgäng, samma föreskrift 

för bitne af rasande djur. Med ett ord: Sjöborren har varit 

för detta, lika använd som bekant i tidernes häfder. Sjö- 

folk dä de sägo Sjöborrarne nedgräfva sig i sanden, funno 

deraf anlednirig att genom Hera ankares fällande fördubbla 

sin säkerhet mot den annalkande stormen. ctHvassare än en 

Sjöborre» var ett ordspräk som användes vid likneisen af en 

vresig, ohöHig menniska; me» ännu märkligare Symbol var 

djuret hos Romarne, neml. af ett dumsluts stränghet: De 

hade koppar- eller lerkärl, af Sjöborrens skapnad och be- 

nämde Echini, hvaruli sä väl vittnesmälen som domarna 

samlades, hvilka sedermera künde af ingen utan farhäga 

för Lagens hämd förändras, lika litet som, utan handens 

särande, ätertagas ur den taggiga Skalen, 

Tab. A. föreställer Sjöborren fullkomlig med tentakler 

och piggar, tecknad efter nat. i Göteborgs skären. — r. 

sjeifva munnen särskilt. — 2. en te-ntakeJ. — 3. en pigg, 

begge nägot förstorade. — B. skorpan eher skalet, med 

sina tegar, renar och yärtor. 
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CANIS Lupus. Z7//. Gräben. Knse, PS F. Susi. Pä 

Fr. Lonp- 
Pä Sp. Lübo. Pä R. IJ'^ol/c. 

(jr^onöppningGn är snedt sittande. Svansen är 
krokig, rned speisen nedat vänd. 

Lfnn. Syst. Nat. ed- Gmel. I. t. p. 70. Ci. i. — Mammaiia Ord. 5- 

Terx; — Faun. Sv. p. 6. — V<-etz. Faun. Sv. p. 14. — Thunb. besknfa. 

p| Sv. djur s. 5- ~ Penn. Arct. Z«oi. i. p- 38- - Britt. Zool. r. 

^5. 5. _ Buff. Hist. N. VII. p. 39. ~ Schreb. Säiigthiere 5- p- 546- 88- 

- Orphal. Jägersflinl. s. iig. - Täm. Diana. 1. 5o. — Strom. Söndm. 

j 3gj, _ Vontoppid. F.'ativrl. v. iNorw. 2. — Kalms Res. a. s. 587- 

jliilerströrns Vestiuanl. Björn- o. Varqfiinge. Ups. ij5o. Sveriges Lag 

gjggn. B. a3. kap. 

(3m Vargcn icke tiger alldeles de lisiiga anlag, som all- 

tili gjort Räfven ryktbar, sä iiar han blifvit det ej mindre 

genotn en ghipskhet som utmärker honom bland vara sä 

kallade Vilddjur. Begge arter af Hundslägtet i allmänhet 

tsgit, närraa de sig sä mycket fill den som ISatiTren be- 

siämde tili vär följeslagare^ att det äfven gifvits Förfaltate 

som tvekst om deras specifika ätskilinad fran hvarandra. 

Icke benägne att bifälla sädana gissningar, eüer att upp- 

repa nägra skäi för dem, anse vi dessa djur-arter i natu- 

ren iullkomligt skiljaktige, ehinu Zoologen saknar nog lyd- 

liga termer att utmärka gränserna dem emelian. 

Varj^en tllJhör icke endast den verldsdei vi bebo, utan 

är äfven geniensam iör Asien och Afrika , och, enligt Kahns 

intyg, finnes ban ocksä i JNorra Amerika. Bade i gestalt 

och siorlek likaar han närmast Färhunden, men är vanli- 

iigen större, 7 qvarter läng och 5 i fiöplen. Bakre delen 

af hurvndet är mycket tjockt, besait vid sidorna med star- 

ka maskier^ och löper frän ögonen spetsigt uifore liksom 

pä Iläfven. Pannan är bred och öppningen af ögonlocken 

gär snedare än pS hunden, hvilket ger Vargen ett lömskt 

ulseende. ögonen äro deremot sma och brnna, och Jysa 

i mörkret. De korta och spetsiga öronen stä rätt upp, 

och inom gapet, klufvit ända upp mot öronen, visa sig de 

i käftarne sittande 6 framländer, a stora nägot utät böjde 

belar och 6 — 7 fleruddade oxlar *) ä ömse sidor, samt en 

läng och straf tunga. Halsen är medelmättigt läng, cch 

’) I aedra kä&en är« 7, i den öfire 6 oxeltänder a Öms« sid«r. 
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mycket stark. *) Sädana äro äfven benen; i synnerliet vitt- 

na tönerne orn djurets styrka, och likasä de raka och 

trubbiga klor, hvarmed de äro väpnade. 

Heia kroppen betäckes rtied ett tjockiiärigt skinn. p| 

undre delen samt länderna äro hären längre, men särdeles 

vid halsen, der de stä i höjden uppreste. Den 3 qvarters 

iänga svansen är merendeis iurfvig och bäres aniingen rak 

ntdliängande, eller dess ända indragen emellan benen, 

iiviiket sednare mest sker da Vargen är rädd eller tror 

sig minclre säker. 

Emellan konen finner man biott den olikbet, att huf- 

vndet pä honan är mindre tjockt och jemnare spetsadt 

niot nosen; svansen nägot koriharigare och kroppen rnef- 

endels klenare. 

Skinnets färg är hvad man kailar varg grä eller dun¬ 

kelt räfröd, med nägot svart blandad, särdeies längs efter 

ryggen, i pannan och om nosen. Ofverläppen hvitaktig, 

utöronen och nacken svartbruna, men Sirupen deremot 

tillika med sidorna af kroppen hvitgrä. Pä halsen och 

bröstet ater äro hären mörkbrunaie an under buken och 

pä frambenen, hvarä en hvit strimma lÖper pä inre sidan 

Geh en svart pä den yttre, ända ned tili l'otens början. 

Färgen är dock olta ombydig efter ärstiden. Otn soni- 

mären bül'va hären ljusare, wiot vintern mörkna de; lik- 

väl har man äfven da seit aJldeles hvila Vargar, säsom i 

de kallaste trakter mot Norden, och andre hos hvilka de 

mörkare färgerna gifvit dem utseende af svarta, eller sä- 

dane de i Norra Ameiika skola förekomma. 

Länder, i hvilka stora och öde skogar finnas, iiafva i 

synnerhet lemnat fristad ät detta odjur, i män efter den 

nier eller mindre stränga räfst dessa länders inbyggare seit 

sig nödgade alt hälla, tili hämmande af de olta löiödancle 

ülbragder som ett förökadt antal af Vargar alltid ästaclkoni- 

ma. Liksom Hundarne äga de en stör aliingsformäga. De- 

ras löptid infaller i Jan. och Febr, mänader, och siundom 

lidigare under miida vintrar. Honan är knappt mer 

än i i4 dagar brünstig, hanen ater kan föJja Hundens 

exempel alla ärstider. Parningen sker ocksä pä Hundens 

fiäit, hvarvid rivalerne oense, icke sällan ge hvarandra bane- 

sär. Sedan honan gätt drägiig i — lo veckor söker hon 
en 

*) Det är ocksä i kroppens fi ämre <let, sein Vargeii har sin nirsta 

siyrka. Bakre delen är dereniot svag , sä att biott ett enda käppslsg 

iilTer ryggen, är nog tili haus baue. 
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en ensam och ©de plats i nägon mot sol aidan belägett 

häla t. ex. förut bebodd af Räf eher Gräfsvin, och utvid- 

g/ir den eher sin beqvämlighet, eher gräfver en passande 

ander ihlliga träds rötter. Här valpar hon, första gangen 

(redan i andra äret) 2-3 ungar, och skall ärligen öka detta 

antal med en mer ända tili 9:de äret, och sedan i samma 

ordning afraga. Ungarne äro de första 9 dygnen bJinda, 

och däggas af modern i nära 2 mänader. Händelsevis tag- 

ne i boet ander de första dagarne, kan en Tik som nyss 

valpat, lätt bli deras amma, och pä det sätiet uppfödde, 

röja de ingen vildhet. Tami som Hundar, visa de sig iär- 

aktige och skälia iikt dem, blott hesiieten förräder arten. 

Men eher ett halft ärs föriopp ger merendels den skenbara 

fromheten vika för det naturliga lynnet. De börja nu alt 

anfalJa Hönsen och sedan andra smä djur. Barn äro icke 

eher sakra för dem, och försigiigheten bjuder alt de icke 

längre lenmas pä fri fot. üppfostrade ater i ödemarken 

af Varghonan som, eljest rädd och lättskrämd, vägar na 

allt för sin afföda, väna de sig tidigt tili deras födkrok. 

Det af föräldrarne uppsnappade villbräd släpas tili nästet, 

och snart lära ungarne sjelfve att jaga i nejden af det- 

sarnma , mest i modrens säliskap ander första äret, hvar* 

eher äfven deras parnings-lystnad sprider dem tili aflägs- 

nare orter, der förödelsen gär i deras spät. 

Tu, högst tre är gamraal, har Vargen uppnätt sin 

rätta storlek, och tilltar sedan i styrka; en gammal Varg 

kallas ock derföre stark. Man har exempei att en sädan 

vägt nära 5 Uspund. 3-4 lispund är den vanliga vigten. 

Troligen kan Vargen vinna högre älder än en Hund, 

ao-3o är. Detta kan dock icke med fullkomlig säkerbet 

bestämmas, heist sällan nägon lär pä naturligt satt aflida, 

och när det sker, sä saknas ändä födelse-bevis ho* den 

döda. 

De sä kallade Hogdjuren; Hjortar, Eigar och Rädjur, 

äro Vargens förnämsia rof. Dä större tryta,gärhan äfven 

pä smäne villbräd, säsom Harar, Storfägel m. m. Som Var* 

gen har skarp syn och hörsei och icke mindre fiu lukt^ 

ställer han sin gäng alitid emofc vinden, dä han lätt be- 

dömmer alständet frän de föremäl han söker, de mä va- 

ra pä flykten stadde eher hvilande. Han griper alliid diu- 

ret vid strupen, och sä mycket han förmär bära, släpar 

ban med sig pä säker ort; ty vanligen har han vissa hvil- 

«lällen, stundom ombyiiiga, särdeies dä Eere sälia sig liiJf 
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liopa^ men hvilka, när de rifvit nägot större djur , dela 

genast pä stallet vinsten sig emeilan. Uppspana de ett Rä- 

djur, skingra de sig för alt hinna i dess väg, och när en 

af dem iälit det, hasia de öfriga tili gästabudet^ hvilket 

ocksä nagon ibland betalar lili sina glupska likar med sitt 

eget skinn, om densamme, som det säges, blifvit med blö¬ 

den besudlad. 

Pä as gär Vargen icke gerna, sä franit det icke är all- 

deles färskt. Är det gammalt, svälter han hellre Hera dygn, 

och söker smakiigare innan han ludrar, i hvilket fall han 

dock icke äter mer, än för att stilla den mesta hungern, 

och tili vinnande af Uralter att ströfva pä nytt. 

Man skulle knappt tro alt en Varg vore Hjorten mäk¬ 

lig, men det är han utan tvifvel. Likval kan en Hjort frälsa 

sig ifrän en hei trupp sädana hender, om han blott hin- 

ner vatten, sä hogt som upp under buken. Vargarne, fruk- 

tande för hans vapen, hörnen, väga sig icke alt simma tili 

honom. 

Om en Varg ensam fäller ett större djur, gär han nat- 

ten derpä tili samma stalle, tills han förtärt alit,sä franit 

han icke märker lecken tili menniskor, da han sälian ä- 

terkommer. 

Antingen Vargarne ha nattetiden ertappat nägot eller 

intet pä den trakt de gora deras ströl'täg, trafva de 

jnot gryningen tili en aHägsen och fredad ort, der de hälla 

sig dagen öfver heit stiila, utan att vexla stäliet, för att e/ 

af nägon bemärkas. 

Ett annat märkvärdigt prof af den HJparighet som Var¬ 

gen förenar med sitt yrke är, alt da han t. ex. jagar Ei. 

gen, förföljer han honom länge, hvarvid, om is-skorpa-fin- 

nes pä snön. Eigen särar sina baksenor ofvan klöfvarna. 

Nu siäpper Vargen honom och lägger sig att hvila. Eigen, 

lam och raattad, med Vargen ur sigte, gör äfven detsam- 

ma. Efter ett halft dygn tar Henden igen honom pä spa¬ 

ret, dä han uppjagad, för stelnade fÖtter och senor icke kan 

vidare undkomma. Biten i halsen, släpar han sin mördare 

länge med sig, men stjelper omsider; dä det likväl händer, 

«tt han, tili Vargens olycka, blir i fallet liggande ofvanpä. 

Fä djur som Vargar fälla, upprifva de först magen , 

dl lungan, hjertat .och de andra inelfvorna genast förtä- 

ras. Hufvad och läggar lemnas stundom af gästerne, hvilka 

siinna och malte väitra sig omkring qvarrefvorna. Ett heit 

Bädjur är en eada mältid för en hungrig Varg. 
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När en Varg fär nägot annat djur i syne stadnar han 

sirax, lutar ned hufvudet och ser pä sned, och om han 

inärker sig vara osedd, lägger han sig ned och sinygex 

sia bakopi en sten eher buske samt lurar pä den annal- 

kande som af honom da öfverraskas. Ett mindre Kreatur, 

ända tili storleken af ett fär, skall han kunna bortf'ora 

pä sin tygg^ ^^ör att afsides uppfräta det. Inkornmen fett 

färhus eller bland en värnlös hjord, mördar han sä länge 

nägot lefvande finnes öfrigt, om icke hjelp mellankonimer. 

Om mycken snö fallit vintertiden, kölden är sträng 

eller stärkt urväder inträlfar, äro Vargar i synnerhet frnk- 

tansvärde säsom dä ofta uthungrade för brist af födäm- 

nen. De komma i stora hopar och under det förfärligaste 

tjutande ströfva heia sträckor af landet igenom. Bebodda 

Ställen pä Landsbygden hemsökas af dem, der de tipp- 

leta gluggarne pä fäliusen, och gräfva häl under syllen lör 

att inkomma, i hvilken liändelse intet lif skonas. Band¬ 

hundarne bii emediertid ofla de första offren. Och saras 

händelsevis nägon i hopen, fär han gemenligen ocksä 

skänka lifvet ät sitt utsvultna sällskap. 

Det är i fali af yttersta hunger som Vargen säges an- 

gripa menniskor. Man har anmärkt, att sädane personer 

i synnerhet löpafara, livilkas utdunstning är stfwkluktande 

säsom af hvitiök. Och när en Varg färt en gäng smaken 

pä dylikt, sä blir han liksom rasande och dubbelt fÖr- 

skräcklig för den trakt han ofredar. Berättelserne hvilka 

tid efter annan inlupit om Vargars förbdelser i Södra 

Frankrike, ha rysligt bekräftat det. 

När kottföda tryter, söker Vargen en nödhjelp i mossa, 

trädknoppar, lera, ben, ja tili hälften gaifvadt läder, livarä 

man seit kalken ärinu vidhäiiga. Hans stora frätgirighet, 

särdeles när bättre löda vankar, nödgar honom dock ofta 

alt befria sig frän ölverflödet, och Hnner i gräs-ätande eti 

iika verksamt kiakmedel som Hundarne. 

Om icke Vargen är desto mer uthungrad, skrämes han 

lätt af buller, i synrierltet genom Jjndet af trummor och 

biäs-instrumeater säsom vaiihorn m. m. Är han matt, sä 

hyr han äfven vid äsynen al ett barn och minsta sorl för- 

färar honom. Men närings-b-;.hofvet gor honom djcrf, listig 

och tilltagsen, och den radda Vargen fär alla egenskaper 

af det vildaste djur, och skyr för ingen fara, dä han ser 

«n möjlighet att kunna nppfylla cie kraf som pläga honom. 

Vargeus spär är sä stört som efter den största Hund, 
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men skiije* likväl sasom raera längt än bredt, och att de 
medlersta tärna stä längre framät och tätare tillsarnmans. 

Pä Vargen äro fotlolvarne större, breclare och längre 
frän tärna. 

Dä Here Vargar foljas ät ofver ett fält betäckt med 
djup snö , tralVa de i ett och samma spär, liksom blott 
en endfl gjort detsamma. Men komma de ut pä en stör 
väg, sä löpa de raerendeis ätskilde frän hvarandra. 

Stora jagter IiaFva blifvit allestädes anställde tili utödan- 
de af dessa skade-djur sä väi i Tyskland som i Frankrike 
Och England. Att dett» i det sistnämda Öriket ofta varit 
fÖremäl för Regeringens omtanka, vittna mänga päbud allt 
sedan K. Edgars tid. Vissa brottmälsböter künde dä utgöras 
genom ett visst antal färska Vargtungor, lemnade af för- 
brytaren, och en vanÜg ärlig skatt i Wales bestod i 3oo 
Varghufvuden. Under K. Atkelstans voro Vargar 
sä talrike i Yorkshire, att ett slags värn uppbyggdes vid 
Flixton, säsora skyddsort för resande mot Vargar att icke 
uppätas af dem. Januari mänad, dä Vargarne mest härja- 
de, fick namn af Woljtnonith. IVolfshed var ocksä i förra 
tider en lagterm, tiilämpad pä den som gjort sig Lagens 
skydd och säkerhet för lifvet förlustig^ liksom dessa odjur*). 
Anda tili i8;de seklet funnos Vargar inom gränserna afSt. 
Britannien. I Skotüand föll den sista 1680, och i Irland 
1710, sedan de mycket tidigare blifvit i sjelfva England 
utödde. 

Troligen voro Vargar fordom sallsynte i Sveriges ne- 
dra provinser. Efter förra seklets krigiska uppträden har 
likväl ofta deras mängd sä tilltagit, att Jägeribetjeningens 
atgärd blifvit högst nödvändig. Den alimänna Lagen har 
derjemte genom förordnandet om Skallbud, Vargnäts och 
jagttygs hällande, Varggdrdars och gropars hyggande, 
samt genom utjäst beloning för hvarje dödadt odjur bidra- 
git ätminstone tili förekotnmande af en allmän Inndsplä- 
ga ^*). Vargen mäste med iod fällas, ty äfven gröfre ha- 
gel gär pä litet afständ sällan igenom hans tjocka hud,och 
blir han icke rigtigt anskjuten, slickar han sig som hun- 
den och läker sig sjelf. Saxar, svanhalsar och snaror äro 

•) Et tune gerunt cnput lupinum, ita quod sine judiclali inquisiilone rite 

pereant. Bracton. 

•*) Om flera slags Vargfängen finnas nöjaktige uppgifter, urom hos an- 

dra forfattare , i Hillerströms Disp. ora Vestmanlands djurtängen, Z*»«- 

len; Lex. oecon., Chomelt Dictionn. oecon. &c, 
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„lindre sakra medel. Varsam och misstrogen fruktar han 

gilt äfven om ett rep släpas framför honom. Giftade lu- 

der'göra ibland mer nytta. Räfkakor som äro härtill tjen* 

liga, brukas i Tyskiand som en tillsats i ett slags köttkovf- 

vaVöppna i bäda ändarne. I Norrige användes VarglalVen 

(Lichen Yulpirvus L.) säsorn giltämne. Det är dock ovisst 

om icke det med lafven blandade stötta glas gor den egent- 

Lga verkaüi. 
Kirgiserne skola, eniigt Pallas, hegngna Guldornen 

tili Vargens fängande. Pä andra orter brukas dertili inöf- 

vade Hundar. De äro likväl icke alla tili sädan jagt pas- 

sande, särdeles, som det föregifves, när Varg och Hund 

äro af olika kön. Hunden syues äga en naturlig veder- 

vilja för sin slägting. En yngre Hund skälfver vid äsynen 

üi honom och flyr för blotta lukten. Sjelfva Vallhunden 

som känrter sin styrka, reser hären och angriper sin ovän 

med häftighet. De mötas icke utan att kämpa tili döden 

af nägondera^ och segrar Hunden^ sa lemnar han sin fi“ 

ende orörd at roifäglarne, eller att uppfrätas af andra 

Vargar. 
En sä utmärkt afsky ger icke anledning att formoda 

parning af dessa djur arter. Men att det händt och en blan- 

dad abföda deraf upprutinit, lär icke kunna bestridas. Vet- 

tenskapens fäder ha redan berättat sädant **), och sedna- 

re förfallare ***) intygat detsamma, ehuru stridande mot 

de bevis, hvilka Buß'on med känd vältaiighet sökt anföra. 

Kanske bör det likväl anses ibland de stundom timade af- 

Steg trän den vanliga ordningen i naturenu 

Man. har ofta gjort försök, hvilka äfven lyckats, alt 

täma delta obändiga djur. Dä det är ungt och ännu icke 

vant vid familjens roflystnadj Jäter detta, som ofvanföre ock- 

sä sades, lätt verkstäila sig. I Persien lär man äfven Vargen 

dansa f/)- uppfostran oaktadt, bür han dock sällan pä- 

litlig gunsiling. Exempel gifvas ernedleriid; som visa möj- 

ligheten att förbyta hans nyckfulia och misstrogna lynne 

med hundens tillgifna böjelse för sin husbonde. följande 

är en ükasä iniressant som. sann anekdot hörande tili dju- 

rens historia.. 

*) Talco Chrysaetos L. PalliM Reis. I. S. i35. 

•*) Aristoteles, Gesnerus, Porta, Cardanus, Scaliger. Den^ sistnämde; 

Säger; .Mista lupo canis e.st signata voce Lycisca.» 

Döbeln Jägerpract. 1. S. 35.. 

■f} Chardin.. 



Pä sloltet Ludvigsburg i Wurtemberg fmnas ett stört 

antal skilderier af hästar och hundar, hvilkas skönare for¬ 

mier föranledt deras ägare att Jäta penseln bevara niinnet 

af dem. En svart Varg ses ocksä afmälad pä stallet. 

Han lefde i början af i8:de seklet och tillhörde Her- 

tigen. Äfven längt före den tiden var det mycket brukligt 

att Förstar och förnäme hollo tama villdjur för deras nöje. 

Man kaliade denna Varg Melac, ett namn just da myc¬ 

ket ryktbart, och länt af en kring nejden afpfallz bekant 

Fransk fribytare. Melac följde sin hoga husbonde öfverallt 

och sof bredvid hans säng^ samt bevistade lillika det fähtäg 

som kaliade Herligen tili Rhenströmmen. Men da detta vara- 

de inpä sena hösien, fann man Vargen en vacker dag ater pä 

Lndvigsburg, ulanför Hertigens kammardörr, utan att man 

künde utforska pä hvad satt han kommit öfver Hoden. Ar 

1711 beledsagade han ocksä sin Herre tili Kejsarkröningeii 

i Frankfurt, men som det myckna kanonbuliret icke be- 

hagade honom, stal han sig bort, och anlände ater lyck- 

ligt tili sitt vanliga hem, och blef sin ägare trogen sä län¬ 

ge han lefde. Ingen annan künde dock lita pä honom, 

hvilket en Officer erfor genotn förlusten af sitt halfva kind- 

bert, utan att ha vetterligen gifvit Vargen orsak tili miss-' 

noje. En verkligen trogen Hund är stundom äfvensä 

farlig att nalkas, för en främmande. 

Bast torde vara att icke göra sig säker i sällskap med 

de af naturen viida djuren, ehuru tarne de ml synas vara. 

De äro dä i ett för dem snarare onatnriigt lillsiänd, och 

kunna, hvad som är värst at alit, ganska lält bli galna. 

I gamla verldens Mytologi och häfder lörekommer 

Vargen säsom ett icke mindre lieligt än märkvärdigt före- 

mäl. Egyptierne dyrkade honom för Osyris skull, som 

de foregäfvo hafva, under sädan skepnad, uppstigit fran 

Plutos rike för att hjelpa Isis under striden med Typhon *). 

Funno de Vargen död, sveptes han och med högtidlig- 

het jordades af dem. Grekerne gjorde detsamma tili A* 

jjoJlos ära, ocii en Thebaisk Stad benämdes efter den ge- 

mensamma dyrkan som gafs ät Solens Gud och djuret 

Fvomrarne ater heigade det ät Stridsguden ^*^). Sjelfva 

•) VulteJ. Lib. IO. 

**) Lycopolitana civitas. Macrohixis. 

•**) Vargnamnet har varic temllgen allmänt för flera Gudomhgheter. Sa- 

ledes finner man Jupiter Lycseus, Apollo Lycaeus, Pau Lyeaeus ellerLu- 

percus, Diana Lycaea 6cc. 
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Jen mänaden som bär bans namn kallacles Lupinits *); 

emedan Mars ansags som Far ät de af Varginnan däg- 

gade barnen Romulus och Remus, dikten om hvilken blef 
Tiberns och stundom Roms egen afbild. Luperaalia voro 

der Religions-fester, for att bevara minnet af den välgö- 

rande amman *% och Lupercal kallades den platsen hva- 

Eest man firade dem ***). Det Roraerska krigsbruket att 

bära samma djurbild pä standaren t)> och Heliogabali och. 

’hiacrini m. fl. mynt äro likasä vitinen om den aktning 

man hyite för den urgamla sagan. 

Men tiderne förändras och tankesätten med dem. De 

andäktiga begreppen ha blifvit ombytta mot andra, hvilka 

synas komma naiuren närmare. Moralisten har futinit en 

linnebild i Vargen för den girige, för T5rrannen, och för 

den snäia Prelaten> samt med namn af Lupa utmärkt 

den tygellöst vallustiga Qvinnan tt)> medan Teologen skänkt 

det af Lupus ät kättaren, och tili och med ät sin djefvul. 

Att man af ett sä kringspridt och allmänt bekant djur 

som Vargen , oaktadt dess elaka rykte, sökt hämta 

nägon nytta, är väl att förmoda. Forntiden, som ägde sä 

mänga besynnerliga läkmedei, fann äfven flera hos Var¬ 

gen. Lefvern berömdes af och Ga/enus i Vatteil' 

sot och Lefversjuka, och af Rhazes som ett kärleks-retan- 

de medel. Istret prisades af Plinius för Ögonkrämpor, och 

betarne tili gnidning af tandköitet pä barn plägade för 

tänder. Huden beredd och lagd öfver bara magen treddes 

befordra digestion^ och skinnet ansags som ett räddnings- 

medei för Vattenskräck, da det bars af den som blifvit 

biten af en rasande Hund. Ännu inbillar sig allmogen i ett 

af vära Norra Landskap, alt i den upptorkade och puf- 

veriserade Varg-strupen, inlegen i varmt dricka, finna en 

säker bot för Hals-svullnad ; och lältrogenheten anser den 

färska spillningen, siruken pä Boskaps-kreatur, som ett o-. 

*) Ausonius. 

•*) De afskaffades först af Paffea Gelasius, flera sekler efter Roms he- 

dendom. 

*") Ovidius. «lila (Lupa) loco nomen fecit, locus ipse Lupercal.» Fast- 

Lib. a. 

■j") Plinius. Lib. xo. 

j-f) Lupanaria är ocksa ett urgammalt Latinskt namn för les Bordelj- 

Claudii berykiade Kejsarinna bar med oeje tillnamnet Lycisca. 
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felbart amulet det äreft mot dcras flende. Hvad kottet 

angär, är det, som Biiffori säger, Motc Fargen som Hier 

gerna Farg. 
Skinnet är ändtligen den verkliga fördel som af Var¬ 

gen erliälles. Det var redan ett urgammalt mode af krigare, 

att i stallet för hjelm begagna det flädda skinnet af Var¬ 

gens hufvud med vidhängande käftar och tänder *), och 

man betäckte icke mindre heia kroppen med den öfriga 

huden Sädan har ocksä Sarmaternes klädbonad varit, 

en passande skydds-drägt mot klimatets stränghet, och 

som öfverfört bruket af sädana öfverplagg ända tili 

yära tider. 

Tabellen foreställer djuret lefvande och efter nat*- 

ren tecknadt. 

Propvrc. Llb. 4- *• 

Virgil. AEnei4. Lib. f—ir. 
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GÖKTYTA. 
jfNX ToRQüiLLA. Tyta. S.'üißoh. Pä Finska Kaenpiika- 

pä Fr. Torcol. Pä E. Wryneck. Pä T. Ijrehhals, ISiai- 

te/windet. Pä Sp. Torcecuello. Pä It. Collotarto. Pä D. 
Ciügtyts. Pä N. Sciagoxih. Pä K. Krutikolowa,^^ 

Kretoglow. 

Äf graaktig tül Färg(»n och fläckig, tned svarta, 
yagiga tverband pa Stjertperniorna. 

Linn. Sy%t. Nat. Ed- Omel. i. a. p g~J- — E.\un. Svcc. p. 34 Tat. t. 

fl. 2, Avcs. Ord. 2. Picce. — Amoen- Acad. 4. p 5o4. — Hetz. Faan. 

Sviic. p. roo. Venn. Brit. Zool. i. p. IV- — ^njf. Av. 7- P- 84. Briss. 

A<. 4- p- 4- Bath- Syn. i. a. p. 548 Ind. p 225 — Aristot. Hist. Anim. 

2. 12. Aldrav. Orn. t. 865. — Schwenhf. Av. Siles. p. S57- 

I3ä Hokarnes familj, vid forsta äsynen, r«ttvisar den 

anaiogi som von Linnes rika snille fann emellan dem och 

rofdjuren bland de daggande, sä skanker oss afven Ska- 

tarnas mänga rimliga bevis, alt i deras iynntn npptäcka 

ett slags iikhet med djurrikets Forstar (Primates). Se der, 

ä ena sidan t. e. Gondoren, svingande sig öfver Andes- 

jyggens bögsta spetsar, nedrusa rned äskans lart öfver det 

rädjur hans skarpbiick uppspanat i dälden;—den liger- 

fiäckade Harpyen, som i nedfallandet ur lut’tens regioner 

ilyfver sitt lof, — an Fisköraen, som iyftar stora Gäddaa 

ur det väta djupet, — än den i det öde tornet intül mid- 

natlen gömde Ufven, mössens väldiga jägare; än Var- 

fägel , som uppspikar TorndyfveJn och Gräshoppan pä 

slänbuskens piggar; — ä den andra öt'vertygas vi otn för- 

mägan all tiärma rnennisko rösten iios Papegojorna, om 

iäraktighet hos Korpen och det iistiga anlaget hos Skatan. 

Vid ett mindre veitenskapligi skärskädande torde man kan- 

ske anse nägra af de sä kallade skatornas siägten ha stör* 

re anspräk tili en plats bland roffäglarne, men desse sed- 

nares näbb försedd vid sidorna af öfre käken med eit 

tandlikt utskott, erbjuder ett lätt sküjetecken frän de för- 

ra, hos hvilka näbben, rygg^d och ofvanpä kulirig, alide- 

les saknar deita, Äfven fötteme, ehuru stundom stärkt 

danade, äga icke dessa krökta klor som vitlna om Hökar- 

nes beslämmelse. Det förekomrner emedlertid hos Ska- 

torna en större skiljaktighet i näbb och fötter än hos an¬ 

dra familjer af fägehkaran. Den förra an mer eiler min- 

dre krökt, äa rak^ äfven som bos somlige sägkantad eller 
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slät'kantig eller knolig, tillika med en sallsamt skapad tun- 

ga, ge i förening med de efler deras ekonomi pä sär- 

skilt sätt formade fötter, otvifveiaktiga kännemSrken för 

familjens talrika slägter. Saiedes uimärker sig Tytan med 

sin niistan trinda^ spetsiga näbb, sina luhälkade nahia 

näsborrary sin trinda, Jdnga, jnasJdika tnnga, och nna 

lilifvaride fOtter, Väl hafva egenskapen af dessa sislnäm* 

de äfven som näbbens form fordom giort henne tili sam- 

slägting med Göken; men denne, ehuru nära befryndad, 

V/isar oss, vid närmare gransknirig, sin sakra ätskilinad i be- 

skaffenheten af tunga och näsborrar^^ alt föriiga äfven det 

egna i dess hushällning. 

Tytan, eller som hon vanligen kallas GUh'tyta, ar af 

eil äker-iärkas storlek, i längden ungefär 7 tum, och e- 

mellan de mbredda vingspetsarne ii, samt i vigten zi lod. 

Käbben, 9 linier läng, är spetsig, nästan vigglik , och knappt 

märkbart kulirig, samt näsborrarna vid basen smala, af- 

länga, conkava, tätt jemte hvarandra sittande. Tungan 

liknar den hos Haclispiliame (Pici), mycket läng, trind 

«ned bruskaktig spets pä ändan, och tili livars utskjutande 

a:ne mnskler sitta nederst vid sidorna, omfattande luft* 

Sirupen och g§ omkring hufvudet för att fästa sig i pan* 

Ban. Den gula Iris skönjes genast pä det gräaktiga Imf- 

vudet, hvilket äfvensom halsen prydes med smala, vägi- 

ga, hvita och bruna tverränder. En mörkare linie gär 

frän näbben genom ögonen och nägot ned ät halsens si- 

dor. En bredare rand löper ocksä frän nacken uiföre ät 

ryggen, som är grä och svartHäckig med ljusare biannin- 

gar. Bröslet har deremot en blekbrun eller i gult siötan* 

de färg med svarta spetsade fiäckar. Under buken ses 

ljusare ränder i vägor. Vingpennorna äro svartbruna, äf- 

ren med ljusare tverstrek, mest synlige dä vingarne äro 

sammansluine. 10 lika stora pennor lillhöra stjerten, böj- 

iiga, Tundade i ändarne, grä, och markt brunspräckliga 

med 4 breda svarta band pä tveren, utom en mycket kort 

och' knappt märkiig vid sidorna. Ben och fötter äro mörk- 

grä med 2 bakät och lika mänga framät stäende tär, som 

hos de med kliffölter försedda fäglar. I allmänhet är ho* 

nan blekare och mer grä än harten. Föröfrigt synes na- 

4uren i den skona schatteringen af denna fägelns fjädrar haf¬ 

va ersait det bristande i glans ock lysande färger, sotn 

den tyckes slösat pä mänga andra. 
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Tytan ar en bland flyttfaglarne, och visar sig om vä- 

ren pä de orter som aro Lennes hernvist uncler parnings- 

tiden, och desse äro icke endast det Nordiiga Europa och 

Asien, utan äfven Persien och Indien. I vära trakter bä- 

dar hennes ankomst äfven Gökens, hvars tärna (Gwas y 

^og) hon kallas i Wallis, och hvilket likasä Lennes namn 

}ios oss lär äsyfla. Slägtet synes icke talrikt. Tytan lef- 

ver ensam; enstaka träd äro merendels hennes vistelseort. 

ßlott en liten tid ser man paret ätföljas, men de skiljas 

snart och borlresa ensamma om Lösten, pa lika sätt som 

de om vären ankommit, I nagon hala af ett murket träd 

täljer honan sitt bo, der hon, omgifven af stoftet och 

jnaskmjölet, i början af Maj, värper 6—lo egg, hvita som 

elfenben, men sä tunnskaliga att gulan Jyser igenom. Un- 

der kläckningstiden födes hon af sin make med myror^ 

sedermera ocksä nngarnes näringsämne, och desse kunna 

knappt bruka vingarne, förräß de iemna nästet och öfver- 

ge Iivarandra utan saknad. 

Pä marken hämtar Tytan i synnerhet sin föda, sällan 

«nder barken pä träden, ehum hennes lunga, styfspelsad 

lik Hackspikt ns, tyckes lofva det. Höh'besöker deremot 

myrstackarne . hviikas invänare hon samlar pa detta längt 

Btskjutna ©ch klibbiga redskap och sedan förtär, livarom 

granskningen af fägelns inelfvor icke sällan öfvertygat. 

ünder flygandet ntspridas de böjüga stierfpennorna. Stil- 

Jasittande hälles kroppen rak pä grenen och nästan bakät 

lutad, och som sofvande fäster Tytan sig längs efter träd- 

stammen, liü hvilket tärnas ställning bidrager, ehuru hon 

likväi icke klifver som Hackspikarne, fastän hennes fötter 

likna deras. Man har äfvtn anmärkt^ att blindtarm sak- 

3ias hos henne iiksom hos dem. 

Hennes ljud är lika sä eget som Gökens. Det är ett 

skarpt hvisslande, som skulle sakna aüL behag, om ej dert 

entoniga rösten vitinade om vackra ärstidens annalkande *). 

Det är dock knappt en mänad förrän hon tystnar, och 

blir ocksä sc < < mindre synlig. Men icke mindre an Jä¬ 

tet nimärka 1'.; ni-e ock cie besynneiligaste vridningar af 

halsen, än äi siao’^nr an b.ikät, med hufvudet böjdt mot 

*) De gamta kallade tleUa Ipitl .•stvidor. >’^imnec Jynx hSrlecTer sig ock- 

*ä fran det Greki'-ka stridere. Scali^er; Hoinorus, 

Yoce süiJec: Aris ot. Au.m. a. la. 
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ryg^^n, och ogonen tinder allt detta tili feälften slutna* 

Hürtlsen^ mä hända konvulsivisk, sker langsarat och väg. 

liUt, «om de krälande djurens. Skrämsei, förundran vid 

ä.synen af ett nytr iörewäl, ors'ika den, icke mindre än 

btmödandet af fägeln att befria sig ur den banden, sont 

tififailigtvis fängal honom *). S^kert beror detta af ea 

egen daning och mä kallas naturligr, ty ungarne, ännu i 

boet, Visa sainma rörel^er. — Kanske tj^nar ocksä denna 

förmäga att viida huKudet ät sidorna, tiü uppfyllande af 

ett väigörande ändamäl iör Tytans vareise, au varna smä- 

fäglarne för deras Hender Hökarne, hvilkas närvaro hoa 

tued förnyade ljud genast ger tilikänna. 

Men hon äger ännu en markvardig vana, den nena- 

ligen aU, fängslad i bur, vända sig midtemot äskädaren, 

höja sig, och gä sakia framät under det hon uppreser fjä- 

drarne pä hufvudet och utbreder stjerten; hon drar sig 

likväl hasiigt tillbaka, nedfäiier tofsen , och med häftighet 

hackar bottnen af buren med nabben. Hon upphör icke 

heller att mänga ginger förnya dessa iöjliga ätbÖrder, sä 

länge man ser pl henne. 

Mycket troHgt gäfvo dessa sällsamheter hos Tytan ett 

slags anledning i de vidskepligare tidehvarfven, att anse 

henne som nägot underbart, och i synnerhet sasom verk- 

samt kärleksmedel, Poeterne utmärkte äfven med nam- 

net af henne skönhetens tjusningskraft, och sjelfva den 

passion som deraf uppväckes. Jynx var i Mytologiens häf- 

der en Mymf, Echos dotier, genom hvars tjusning Jupiter 

brann för Aurora. Men Junos svartsjuka förvandlade hen¬ 

ne ock för besväret i Tyta **). Venus sjelf förde Jynx 

som fägel frän Olympen tili Jason, för att lära honom dess 

egenskap, och derigenom beveka den härda Medea *). 

Stjertpennorna och bröstbenet tiilegnades i synnerhet dea 

•) AJiq.vando tnanibus tenui, qri colluni circuR»agebat ii» aversutn, prar- 
sura, retrorsum, niDx oculos claudebat, ^vasi obdormisceret. Schv^enkr 
feld. Av. Sües. p. 357. 

Apparemment, s'äger Suffon, on !ui a aussi Ironv’f de ranalogi« 

avec ce tour de tite quo se dounent certaines personnes ponx af- 

fecter un maintiea plus recuelli, & qui de-Iä oo ete vulgwremeat 

appeles torcols. 

EU poetiskt infälle alt dikta orSakea tUl braket affageln sSs<ipi f«a- 

ligt i blanning af kärleksdryckw« 

■ Pinä*r. Pylh. Od. 4- 
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IcraFt man onskade vinna. Äfven an i dag vid Ganges ä- 

brsclclar, vecklar den kärlckssjuka Mogoiern tungari af en 

(? el lik Tytan^ inom bladen af den sjelfrörliga klöf- 

vern *), och bereder deraf en talisman, som efter hans 

förhoppning bör göra honom ly eklig vid raötet af hans 

älskarinna. 

Vevkiieare nytta pästas kunna goras af Tytan i koket, 

pejare mot slutet af sommaren skall liennes kött bli väl- 

smakiiot, och Fängas derföre i Aug. mänad sä väi i Frank- 

som Italien, och länar ofta namn af Ortolan, en 

kramsfagel, vanligt mycket värderad; och fägelfängarne, 

infillningsfulle att köttet smittas med smak af myror, 

bortrycka sorgfälligt tungan pä de nyligen fängade, 

Svärigheten alt föda Tytan i bur, gor det nästan o- 

^öjligt att länge behälla kenne iefvande. Hon sväJtcr me- 

readels ihjel. Med en massa af bröd och ost blandad, 

har det lyckats nägon tid med ungar, men de ha omsider 

fägrat denna kost; äfven myror fann Gesner icke tillräckliga; 

Tab. — Fägeln i natnrlig storlek, tecknad efter nat, 

Hnfvudet särskilt med utdragen tunga. 

*3 Uedparutn §yrans. Linn. d*a mäi'kvärdigaste af aila jeasitiva Text«r, 
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SVART HUGG-ORM. 

COLüBEIl P^R ESTER, - Bose. Pä Fr, Dipsade, pipttre 

noire, Pa X. Schwartze Otter. 

Heia hroppen är svart utan fläckar. Kindkanten 

och läpparne aro hvitspräcklige. 

Unn.^ Syst. Nat. ed. Gme1. I. 5- p. 109t. Faun. Sr. p. 104. CI. 

5 Amphibia. Ord. 2. Sarpeates. — Ketz Faun. Sv. p. »95- Laurent. 

Svn. p. gq- t- 4. f. I. P- ^88. - Link i Foigts Majjaz. 12. p. agS. Bech- 

stein. Gebers, von La C^pide Amphib. - Sturm Deutschi. Faun. 4- 

Bett. 

C3m Naturen sparsammare smyckat en del af sina al- 

ster, bär likväi deras sainrnnnsäitning allestädes fullkomiig. 

beiens siämpel, och det fula är siundom icke mindre oe- 

undransvärdt an skönheten. En i inbiidningen grnndad 

farhäga bar gifvit Amfibterna i allniänher obehaghga till- 

mcllen. Sjelfva uttrycket af formen hos dem är meren- 

dels iika ufmärkt som rysligt; äfven da de finnas prydcle 

med iysande /ärger, föresiäiJer man sig nägot osäkerr, 

misstänkt och vidrigt i deras rörelser och blickar, ^ 

Häriül kommer en viss oangenäm lukt, den somlige 

utduhsta; den kalla nakna kroppen, det liväsande Jjudtt, 

den ofta troga och släpande gangen — atla rimüga- orsa- 

ker lill aHägsnande frän sädana föremäi, än mindre un- 

derligt, när ett hos dem förmodadt gift fullkomnar den 

vedervilja de flesta menniskor hysa för dem. Och mä hän- 

da, är det äfven <n af de visa inräitningarne i Naturen, 

en varnande anledning alt icke oförsigtigt nalkas den möj- 

liga faran. . 

Bland fioekarne af de med ryggknotor forsedda djnr, 

finner Natutforskaren väl inga iätiare skiljemarken an i 

den som innefattar Ormarne. — Utan lenimar, liksom Fi. 

skarne, äga de i stallet för dessas gäiar, verkliga langer 

för andedrägten. De sakna emedlertid bröslben och ögon» 

lock, hvilka deremot hnnas hos de öfriga. Vid första 

anblickt n rö]es föga olikhet i Ormarnes skepnad, men de¬ 

ras }'la visar genast en märkvärdig ätskiJlnad d< m emellan. 

Beiäckningen af huden är antingen öfverallc likfoimig, ed¬ 

ler som hos andra, ander buk och stjert af oJika föriiäi- 

lande, hviiket liksom utsiakar inom s}eilVa flocken en na- 

luriig gräns, bekräfiad genoi.-; äfv&nsä vigliga skiljakiighe- 
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ter i orgrinisalionen af käkarae. Desse särskilt dnnade 

bos de förre, kunna icke sä vidgas som de sednares, livil. 

ka, af annan beskafienh.^t, ge deras ägare förniäga, att 

sräija kroppar vida större an devas .egen, alideles omöj 

ligt för de iörstnämde, som dessutom sakna de andres dubb- 

la tandrader, och de dem ofta tilhörancle, rörliga och i- 

häliga gift-tänder. Redan viel historien om den all,nun- 

na Hugg-ormen är sä väi deita som anatomien af Omiar- 

ne i korthet anfördt. Vi önska nu, att näst före detaljen 

af en annan art, än en gäng fästa nppmäi ksamheten vid 

den egenskap, som gor sä mänga af dess likar fruktans* 

värde. 

Gift-tänderne äro, hos de Ormar hvilka äga dem, lik- 

som analoga med Bctarne hos de däggande djuren, 

ä omse sidor af öfra käk« n nedtül omgifne med ett 

päronformigt giftgömme och en längrnnd körtel, hvarur 

dess flytande innehäll, pressadt under hugget, löper fran 

roten af den ihäliga landen, säsom i en kanal, ut genoin 

dess vid sidan öppna speis. Flere smärre tänder upptäc- 

khs ocksä hos nägre, kring basen af den större, hvilka, 

i händelse af dennas föriust, äro lika vädiige. Dot är e- 

medlertid genom förstörande af dessa mord-redskap, som 

de i Orienten öfverallt sedde gycklare kunna, ätminstone 

tiü en viss tid, utan faia handiera de fruJuansvärdasle af 

dessa odjur. 

ßjelfva gift-vätskan, som en Font an a., C.-oste m. fl. sä 

noggrant undersökt, visar intet lecken tili syra eher Al¬ 

kali, blandar sig lält med vatien eher sprit, är tili färgen 

blekgul eller hvitaklig, säsom flytande nägot klibbig, men 

torkad fär den iikhet af gnit harts, som mörknnr mcfl tiden 

och bür svärlösiare. Dt-n äger ingen lukr, ingen smak, 

om icke liksom nägot fetaktig, ofta utan niinsta retelse pä 

tungan; ibiand ater sä skarp, att äfven orsaka stelhet 

och känsloiösliet. 1 mindre mängd nedsväJjd , är följden 

deraf ingen. Meft i synnerhel ingjuien i blodrören eller 

inyinpad i ett sär, är dess verkan grym, i man eit er dess 

Ursprung frän olika Orm-slag , äfven efter sküjaktighet i 

alder, ärstiden, och i synnerhet himmelsslrecUet. 

ISiägre ha förestälJt sig denna ävorkan säsom blott me- 

kanisk af tänderna, eller som ett slags retning pä hud och 

nerver; men äfven utan väid bibragt, vi.sar giftet sanima 

symtomer. Saliven är ock lika iiiet orsaken so-m djurets 

utonaordeütligt beska galla, utan det beror ensamt af de« 

vätsk«) 
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vätskfl, som samlad och dold i de beskrifna gift-säckarne, 

tnedelst sär af hugg-tanden, införes direkte i blodmassan. 

Man har samlat detta gift fian lefvande Oimar i 

ett käri hällit f’ör dem, iivaruii de under bitaadet i dess 

bräddar smäningom uttömt deras lortärliga förrad. Visse 

Indianer, älVen Tatarerne, bruka än i dag, pä lika sätt 

sorn fordom Schylerne, att bestryka sina pilar med ea 

bianning af Orm gilt och Menniskobiod. 

Följderne af ett giftigt Ormstyng äro, som sagdt är, 

efter omständigheterna ohka. Se här emediertid en teck- 

ning af de olyckor, hvilka mau anmärkt iiafva stuudorn 

blifvit den bitnes fasansvärda lott, 

Strax efter bettet kännes pä stfillet en slickande smär- 

ta, nästan Jik den efter stynget af en geting. Deien 

svullnar med stark rodnad, längt öfverträffande den min- 

dre vidd som säiet äger, ocli hvaromkring inorka flackar 

börja Visa sig. Värken ökas, äiföljd af krampaktiga 

ryckningar, och bmkring det särade stallet som na blir 

svartblätt och förlorar känslan, utbreder sig svulJnaden tili 

andra delar och omsider öfver heia kroppen. En häftig 

feber infinner sig med Hera eller färre af löljande sym- 

tomer: en törst som ingenting kan tülfredsstäJla, hicka 

hjertkiappning, riidsla, gailaktiga kräkningar. ojemn ocU 

afbruten puls, lifskrafternas afiyriande, slummer, sinnes- 

nedslagenhet i hÖgsta grad och iiksorn likgilltigiiet för 

flllt; beständig kallsvett, och ofta en gul färg spridd öfr 

ver heia kroppen. Omsider förioras sansningen , nt* 

brott af yrsel och fänighet instäila sig. Ändtligen upplöses 

vätskorna sa, att blöden flyter ur aiia öppningar medan lif. 

vet ännu varar; och detta är knappt slntadt förr äii svarta 

fiäckar öfver heia kroppsytan och en flytnnde materia frän sä- 

ret, ätföljd af den förlärligaste stank , vitina oixi en total för- 

ruttnelse. Som erfarenheten i aJla tider besannat sä olyck- 

liga händelsev, har ocksä omtanka-n sökt att uppfinna tjen- 

liga räddningsmedel. Hvart och ett land, der invänarno 

varit för dessa slags missöden' utsatte, har, sä väl som 

kanske hvar tidpunkt, ägt sina motgift, ehuru icke 

nägot preservatif är ännu upptäckt mot vädan, men desto 

Hera förslag, att, sedan olyckan bändt, rädda den hon träf- 

fat. I Indien, hvars heiare himmels-strek ger lif ät en 

större mängd af dessa fruktansvärda vareiser, har man II- 

lat pä Ormroten ("Ophioriza Mungos) och Ormträdet (Ophi- 

Qxylonserpemiaum),och Hera lika berömda ämnen nr vext* 
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riket. Braminerne betjena sig af ett slags piller, i hvilka 

Arsenik är en vigtig beständsdel. Araberne ha trott sig 

hnna deras räddning i sjelfva den fienden som skadat dem, 

medelst förtärande af honom rä nied lillsals af salmiak. 

Hvitlök är eljest deras allmännaste medel, hvaraf de kros- 

sa nägra klyl'tor mellan tänderna, utsuga derpä säret, och 

breda sedan deröfver den med saiiven blandade löken. 

©et är alltid deras psyller soin häruti biträda dem, och 

hvilka med ti]lh»;e]p af vidskepliga uppläg och imdcr 

pladdrandet af nägot Ställe ur Koran, utöfva deras otill- 

räckliga konsl. 

Och huru mänga föregifna antidoter for Ormbeit ve- 

ta icke Norra Amerikas Indianer att omtala. Mer än ett 

halft hundrade medel iir vextriket äro af resande efter 

deras sägner antecknade, fastän kunnigare personer hafva 

yppat tvifvelsmäi mot säkerheten af deras användande. Yi 

lemna dem säledes i deras värde, äfvensom uppgifterna 

af forntidens Läkare, bland hvilka Celsns och Galenits mä 

här tili namnen anföras. Framför alit annat prisade den 

sednäre sin Teriak ända tili skyarne. 

Utvertes brukade medel,säsom underbindningar,starka 

scarifikationer, ingnidande af kaustikt alkali i säret och det- 

tas brännande med glödhett jern, hafva , om de tidigt blifvit 

använde, och med invertes passande ämnen förenade, stun- 

dom visat onskad verkan. Fontana, som kanhända gjon 

de mesta försöken, faim ett utspädt kaustikt alkali, bade 

in- och utvertes tillämpadt, af största nytta. Andre ge den 

färska bomoljan ett stört loford, och icke mindre ät Bau 

de Luce tili nägra droppar intaget, hvarjemte det ristade 

säret bor derraed fuktas och förbindas. 

Den allmännaste Hugg-ormen i Norden är Coluher 

Berns, hvars märkvärdigheter redan i början af detta verk 

blifvit samlade och anförde. En annan, icke mindre säll- 

sam än utraärkt art af samma slägte, är i sin ordning nu 

värt f Öre mal. 

Svarta Hugg-ormen träffas i gamla skogar af Rikets 

medlersta Provinser, säsom i Smäland, der man känner 

honom under namn af Bosen. Han är likväl mycket säli- 

syntare hos oss än C. Berus, kanske mindre sä i Tysk- 

land, der han i norra delen (Meklenburg &c.) förekom- 

3wer, törhända ock i Böhmen och Österrike. Men den 
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gqrrifa titeln Vipera Anglica nigricans *J, scm Iian 

]änge burit^ bör lörtnodügen utesluias^ emedan baa synes 

icke tillhöia det Britiiska omrädet, utan bar en niöik at- 

art af C. Berus gifvit anledning tili ett sädant missing. Om 

äterden, som oinförmäles vid Oka-Hoden i Ryssland, sa- 

som der allmän och mycket giftig? kan sakrare med var 

törenas, mä vidare undersökningar afgöra. 

I längden är Svarta Hngg-ormen cmellan 20 tum cch 

en aln; af kolsvart färg öfver heia kroppen, äfvensom of- 

yanpä hufvudet, som är ovalt, bredare änhaist n, och nä- 

got platt nedtryckt, belagdt med fjail, af hviika de luot 

nosen äro mindre, ett större fyrkaniigt emellan ögonen, 

och de öfver nacken störst. Sä ,väl härigenom som me- 

delst färgen, utmärker han sig frän den abmfinna aiten. 

Nosen är rundad och trubbig samt nSsborrarna synbare. 

Ögonen, som sitta näi'mare framät nosen vid sidorna af 

kinderna, äro temligen siora, med röd? lysande iris. Gift- 

tänderne i öfra käken äro stora och starke, samt tungan, dä 

feon uträckes , läng^och som variHgt tväklulven. Kindkanierne 

synas mest hvita, nagot ljusbruna, och den fjälliga ytan un- 

der nedra käken, äfvensom ett siycke nedom halsen, hvit 

cch svartHcäckig. Ryggljällen äro ovalt danseilfojmiga med 

märklig knol; de pä sidorna deremot nägot storre ocli o- 

vala. De sitta olla lastade pä en svart Imd, hvilken ryn- 

kad vid Ormens rörelser, ger clt skillande utseende, som 

vore den nätlik med ljusa niaskor. ßaksköldarne ^ch 

stjertfjällen, hvilka efter v. L1 n n es beräkning utgöra, de 

fÖrre i53, de sednare 3a tili antalet **), ha ett mer 

glänsande utseende och liksom svaribia mot dem som be- 

täcka den öfriga kroppen. Stjerten är ändtÜgen niycket 

kort, eher knappt en ättondedel mot heia iaugrlen. 

I vära Landsorter äger Bosen eit mycket elakt anseen¬ 

de. Det torde dock hända alt häns färg bidragit det me- 

•) Velh‘er har, i Mtt Mus. N. c»o4 gifvit detta namuet, men som icke 

tillkommer nägon annan än en heit svait artlörämlr.ng at C. Berus, 

pa hvilken ocksä de ihomhiske flaekarne liUigs elter kroppen lält kun- 

na upptäckas, enligt Penuant Britt, Zuol. 4 p. 26. La CepeJes och 

Becksteins Synonymer höra saunolikt rill denna, ej t.U C. Prester, 

sa myi'ket snarare, som de aiisetc densarnma für Beri atart, hviiket 

bade färg^ooh öfiiga kännetecken hov den läiCa arlen bestnda. 

*•) Man har nu mera funnit derta beiäknande sä osakert, att specifika 

älskiilnaden ai aiterue ej kan deiaf haniias. Pa dien C. Prester som 

Link (hserverade vid Rostork, fann han 204 bukskuldar och 55 sjert- 

fjäil. VP'olf amuitt’kte eu aiintiu äisküiuad. 
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tül (len sS aüm^nna fruktan för honom. Ännu felas oss 

narmare up[)girter om de egenskaper sotn kunna enskilt 

tiiifiöra iionom. Han pästäs alt hväsa starkare än andre be- 

kante Ormar; men liuruvida han är af djertvare natur äa 

de, sä all han anfaller det förernäl som rotat honom, vä- 

ga vi icke n.ed säkerliet anf(')ra. Link tror denna Ornien 

vara itog (^ch langsam, orh Lanrenti, som säkert icke 

misstagit sig om arten, berättar alt man i Österrikiska län- 

d<*iiia icke anser den ibland de farliga, hvilket pdsiäende 

dess liögst missiankta utseende tyckes likväl ogilla. 

Sä.som tillägg vid kurer för Ormsting, kunna Askblad 

uppföras [)ä samma lista. De hafva hos oss blifvit bepröf- 

vHiie och godkända. T. ex. för en hast, ormbiten i huf- 

vudet, livilket deraf, enügt berättelsen, uppsvällde tili 

vidden af en strömniings-fierding, brukades varma om. 

siag med dukar b'ötte i stärkt alkok pä Askbark och löf 

af sanuna träd. Härigenom botades äkomman inom fä da¬ 

gar. Äfven Malört, pä samma satt använd, gjorde önskad 

verkan pä en annan hast, särad i magen. Dä bomolja är 

i fi äga som räddningsmedel, bör den alltid brukas varm, 

hvarförutan föga elier ingen nytta är deraf att vänta. [öä- 

maun i Patr. Sällsk. Hush. Jurn. 17Ö7. s. 5gt.) 

Tab. Kn vSvart Hugg-orm i naturlig storlek, efter na- 

turen tecknad. 
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LUMP-FISK. 
CyCLOPTERUS Lumpus. Sju-Ry^g. Steiibit (Hanen) 

__ Qmbbsn (Honan). Pä Fr. Libi’re. Pä £. Luinp-ßik, 

Sea-Owl. Pä T, See-hase, Pä Hoü. Snottolf. Pä D. 

Stsenbider. Pä N. Rognkexe, Pä hi Hrognkelse, 

Pä Grönl. Nepisa. 

Kröppens stam är försedd med kantiga benak- 

tiga knÖlar i sju rader. 
Linn. Syst. Nat, ,Ed. Gmel. i. 3. p. i473- Faun- Svec. p. 114. CI. 4. 

PiscES. Ord. 5. Thoracici. — Arted. Gen. p 82. n i. Syn. p. S7- « i. 

— Retz- Faun. Sv. p. Sa/- — Penn. Britf. Zool. 5 P- ii7- ßg. — Bloch 

Fi,eil. Deutschi. 3. s. io5. Ic. t. 90. — Fahr. Fa. Grönl. p. i5i. n. 92. — 

pontopp- Norv. 2. s. 266. — Leem. Lappl. s. 322. — Olafseii Reis. Isl. i. 

s. 588- ~ Htttiow. Selteiih. i. s. 58o. 

betraktande «f Fisk.sfagen förete sig icke alltid sä 

tydliga kännemärken som hos detta. Dess i rnndel, likt 

en skÖld > sammanvexta bnkfennr visa genast slägtets ät- 

skillnad frän alla andra bland Bröstfiskarne. Alla dess ar- 

ter äga en tjock och kort stam (truncus) nt an fjäll, eit 

trnbbigt hnfviid, hvars käkar äro viipnade med smd spet- 

siga tänder, samt försedt med en bred och tjock tnnga. 

Gullocket hesiär derjemte af en enda skifva, som ä hvar- 

je sida betäcker en gäthinna med 4 strätar, 

Denna karakter ürfkommer 8 af Naturforskare an- 

tecknade bskarter, hvilka^ göinde i Oceanens sköte, träf- 

fas deJs under de Nordiigare F’olhöjderne af Europa, A» 

tien och Amerika, dels under de Södra himmelsslreken, 

säsom i Indiska hafven. Sjurygg-fisken är likväl nästan den 

enda som tillhör vär verldsdel, och som han ocksä när- 

mar sig tili vära vestra stränder och stundom äfven dem 

som fuktas af Östersjöns böJjor, intar han eit rum i Sven- 

ska Fauna. 

Denna fiskens längd är olika, frän 6 tum tili en aln. 

Hufvudet är kort och bredt i'^mtili, med vid mun och 

ijocka läppar. Käkarne äro ända ned ät svalget besaite 

med smä spetsiga tänder. Tungan synes tjock, siät och 

rörlig, och de runda stora ögonen med hvit elier silfver- 

färgad iris, nägot svart och gulfläckig omkring den svarta 

pupillen. Framom ögonen, ofvanföre munnen utskjuta de 

pipige näsborrarne elier luftrören. Kroppsstammen som 

har en oval form, fastän hastigt ehuru kort afsmalnande 

«tot stjertfenan, är ganska bred mot sidorna och buken. 



5o LUMP F.ISK. 

jftten hopklämd och nästan köllik mot ryggen. Längs ef- 

»er stammen, f’rän hn.fvndet tili stjerten, Jöpa, yrader knö- 

lar, nemiigen en rad pä ryggen och pä hvar sida trenne, 

af hvilka den nedersta ätiöljer buken. Knölarne äro liär- 

da, strälade och sluta sig i en kort spets. Störst äro de, 

som utgora den öfversta raden pä ryggen, fästade pä en 

ntstäende felfena (pinna adiposa), emellan hvilken och den 

rätta ryggfenan 3 eller 5 äfven starka knölar sitta i 2 ra- 

der tätt tillsammans, Lika mänga räkaar man ock i pan- 

jian. Ofvanför den knappt synbara, frän det medlersta af 

stjerten ända ät ögat rigtad.e sidolinien, löpa ä ömse sidor, 

i början nägot uppät böjde de första knölraderne, äfven 

som de andra i ordningen ander sidolinien, ehnru pa längre 

afständ. De främste knölarne äro störst, utcm pä de an¬ 

derst a raderne vid buken, der de äro lika siora. Intet 

risst antal af knölar kan bestämmas, säsom ofia olika pä 

föremälen. Men utom dessa stora ojcmnlieter är den 

svartgrä huden betäckt eller öfverströdd af en bändelig 

mängd smä möika rtpphöjningar eller knottror, som göra 

den skarp och ojemn. I ryggfenan äro lo strälar, tili fär- 

gen gräaktige, ibland svarlKäckige, liksom sidorna af krep¬ 

pen; men deremot äro bröstfenornas 20 strälar, och Gump- 

I^nans 9—-lo,^ orangefärgade e41er rödaktige. Sädari i'ärg 

äger ocksä merendels buken pä hanen, hvarifrän det Jj- 

ländska namnet Ködemage leder sitt upphof *). Honan 

äter , alJtid större, saknar denna koJoriten och kallas 

Graasleppa. Strälarne äro liksom klufne i ändnrne, och 

skjuta litet fxamom den liinna som förenar dem, hvilket i 

synnerhet märkes pä stjertfenan. Framför allt är likväl 

mest anmärkningsvärd den hinnaktiga, muskulösa ocli mju- 

ka rundel, som Jik en sköld sitter ander bröslet emellan 

dess fenor i bukfenornas Ställe, med 12 korta, och Iran 

Mka mänga aHänga oehUtät spetsade, kötliga värtor gä- 

ende strälar. Med en dylik danad kan fisken efter behag 

fästa sig sä vid ytan af glatta kroppar, att icke kunna ut- 

an väld derifrän slitas. Man har tili och med sett en mot 

fiskens storiek ofantlig tyngd sälunda applyftad **). Det är 

pä hafsbotien, som han ocksä bänger sig fast vid klippor 

och stenaroch rör sig eljest qvickt bade upp - och 

•) Ibland är han ocksä ljus eller grä pä buken, ocli benamnes da 

Graamage. — Olafsen. 

'**) Effer Hanows beiäkning, hüll en 8 tums läng Lnnip jig fast JUed e» 

kraft af 74^; skp-.ds rigt. SeUsuk. dei Nat. i. s- 580. 
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Btföre ^ inen simmar sä mycket sämre, lielst det aliiid sker 

pä tveren. 

Benen i fiskens kropp äro broskakti^a ocli grona. En 

kort men mycket vid bukrymd innesluior en larmkanal, 

hviiken Bloch fann hos en Lump af 9 tums längd, och 

som hei och ballen vägde 6‘- mark, vara eliva lot läng, 

nied mänga krökningar och mot ändan omsider utvidgad^ 

samt fästad vid kexet (mesenterium) liksom hos de tyrfo' 

tade djuren. Vid dess borjan är den omgifven med 6 

bihang, ej enkla som hos hskar i allmänhet, uian grenan- 

de sig, och desse ater i andra delar, sä att deras antai 

nppgär ända tili 6^0, och ändä hvar och en af 3—3 tums 

storlek. Heia längden uigör atminstone G fot; och lägger 

man nu tili den förenämda Jänga tarmen, sä synes det för 

den njutna födan bestämda rummet vara G—7 ganger stör- 

re än heia kroppen. Det är, som Bloch säger, eit ovan- 

ligt fenomen hos fiskar. Men naturen gjorde det visserli- 

gen icke förgäfves. Fisken, ehuru roidjur i sitt slag, är, 

som förut sades, dälig simmare. Han blef derfore pä det- 

ta sätt organiserad, att de näringsämnen, som bloit spar- 

samt af honom kunna uppsnappas, matte sä mycket längro 

qvarhällas i tarmarne, och tjena honom tili uppebäile. 

Lefvern är rund, sicr och sitier heit nära magmunnen. 

Njurarne äro äfven stora och hjertat trekanligt utgöres af 

en tunn muskulös had. Simbläsa, som Willughby nekar 

att verkligen fmnas , har likväl Bloch sett och an- 

märkt. I synnerhet föreföllo honom de a:ne eggsioc- 

karne beundransvärde hos samma hsk. De voro ö tum 

fänga, 4 breda och en tum tjocka. Kommen vägde en- 

sam 3 ^ och i Jod (näsian a af heia fiskens tyngd), och 

»nnehöil 207,700 orangegula egg,'' ütet större än valino- 

frön. Förmodligen voro dock flera redan afgängna, helst 

eggpassagen är vid och ulstäende, samt rommen myc¬ 

ket lös. Häraf kan läu sintas tiil fiskens bördighet. I 

Maj rnänad leker han. E’ör öfrigr uppehäller han sig lik- 

sorn Q\>abborna (Lophii) pä mincire öppna Ställen i haf- 

vet, säsom bakom klippor och höjJer, der lian gömd och 

biiradd af sin medelst elementets tillhjelp utmärkt fina hör- 

sel förmäga, försätiigt uppassar sädana föremäl af sniäfisk 

och sjökräk, äfven dem med skal, som böliornaföra i dess 

grannskap. Hajar och dyüka glupande varelser hälla ho> 

noin deremot sträng räkmug för bans roflynne, och man 

pustär, att äfven üttrar och Skalar äro biaad hans yärsta 
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HerKinr. De sednsre fortära, eniigt Pennants intyg, en stör 

mängci Lumpfisk pä kusien af Sutherland i England. De 

uitöirda, fiskskinnt n uppilyta der hoptals litl stränderna, 

och det är lält all urskilja stäilet der skälar halt sädant 

gäsit'bud, emedan vattnet af den inblandade tränen är der 

vaniig-.^n lugnt, liksora man af erfarenheten känner oljors 

egtnskap att stilla de upprörda hafsvägorna och jemna dem. 

Men Lumpen skatlar ock betydiigt tili menniskan. Pä 

Island langas lian i myckenliet och ätes der bade färsk, 

torkad och iusaltad, och utgör tillika en handeisvara. 

Fängsten sker vaniigen med nät, särdeles da Lax ocli Torsk 

h insökas. I Ösiersjon förekommer han stundom ät den 

Pornmcrska sidan, och tages tiilfälligtvis flundre- och 

strömmings■ garn. Men som Jian äger ett löst, siemmigt och 

osmakligt kött, brukas han sällan som födämne, utan tili /isk- 

bete, mest lör helgflundror. Man har likväl anmärkt, att de 

med röda fenor oth bnkar iiro bäilre tili smaken än de med 

blekare. Isländarne kalla den insaltade Rundemage, hvilken 

antingen stekt, eher kokad i sur vassla, anses af dem bä- 

de brukbar och smaklig. Pä de tili torkning ärnade, af- 

skäras hufvud, Jenor och den tunnare delen af buken. 

Gröniändaren, hvilken älskar tranfetman som en kräslighet, 

finner ocksä Lumpen fürträiflig; i synnerhet användes rora- 

rnen, kokad tili gröt. Pä nägra stallen i England stufvas 

hsken som karp, men hälles för sin löshet i ringa värde, 

Tab. löreställer en sädan fisk af mindre storlek; — tili 

hoger ses ett utkast af honom, sedd underifrän — tili 

venster genotnskärningen. — Allt tecknadt efter naturea 

i Vestra skärgärUen, af R- o. R. Palmstruch. 
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KLO-KRYPARE. 

CHELIFERCancroidf.s. Bol-skorpion. PäFr. PZ/zed'. 
PS T. Bücher scorpion. 

MunsprÖten kräftklo-lika, och bälgen egglik 

ock plattad. 

tinn. Syst. Nat. Et]- Gfnel (Phalnnjrlum Gancroi^es)^ CI. 5. Ik- 

sscTA Ord. 7- Aptera. — Faun Svec. p. 470. (Aoarus Cancroitles).—Clerh 

Spindl. t. 6. f. IO. I. a. — Fahne. Entomo!. ,Syst. a. p. 455. Aldro- 

vand Ins- Frisch Ins. 8- p- 2. Svainmerd.-BWi}. Nat. i. p. 96. — Roesel 

Ins. Belast. 5. s. 567, t* 64* Geoffroi 1/is. 2. p, 618. ~ Latreille Gen. 

Crnst. & Ins* i* 

Delta Ulla djur forcier eit mSrkvardigt exempel aF den 

villrädighet, i hvilfcen den systematiske Naturforskaren 

stundom be,funnit sig vid bestämmandet ’ af de skapade 

tingen. Ömsom hällit für samslägting af Spiniarne, 

Qvalstren och Skorpionerne, «Her som en blandning af beg- 

ge, torde det dock med mera skäl ntgöra eit eget slägte; 

Men iätom Oss i korthet betrakta oüllräckligheten af de 

gründet som man tillförene härvid följt och antagil. Det 

ovanliga utseendet af eil, oaktadt, sä Jiiet kräk, künde 

icke undfalla redan AristoF^es' uppmärksamhet *), och 

Aldrovand och Gesner hafva sekler sedan dervid fästat 

äfven deras, och, troligen ulan vidare granskning, före- 

ställde s5g en — Uten Skorpion. Svammerdam, änskönt 

skarpsyntare, gjorde dock detsamma, äfvensoni ännn Se¬ 

nate, den fönindransvärdt Hitige Bceseh Frisch inbiiiade 

sig dereniot en blandning af Spinnei tillika, ehura lika o- 

rätt, ej mindre för bristen af detta slägtets lalrika Ögon, 

än för de saknade spinnvärtorna. Voit Linnd gillade icke 

heller detta, utan hänförde kräket tili Qvalstren (Äcari), 

frän hvilka (med all vördnad för den störe mästaren) vi 

tro, alt Klokryparens munspröt och egenskaper Visa en 

väsendtlig skillnad. Utan tvifvei iöranleddes Fabricins här- 

af att träda pä förfädernes sida. Skorpionerne fingo im 

bestämdt en slägling, som väi hade munspröt och fnbörder 

som de, men saknade för öfrigt all annan likhet äfvensom 

den stingande stjerten, ehuru Seba sag densamma i syne. 

Geqffroi hade emedlertid redan förut anfört det tvistig» 

Bestiola, qu,-« in libris airnllis ScorpToni creatur. Aristot. Ilist. 1. 5. 

c. 7, Animalcula generantur in chartis, proxima Scorpioiii, Sf4. 

sine canda perquain exigua. 1. c. «. 32.- 
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föremälet «nder eget slägtmärke och benamnlng, hviJka 

omsider, i vär il<i giilade aC vi äfven nu irott oss 

bora amaga. Klo-kryparen utgör säledes eit siägte bland 

skaran af de egentbgen vinglösa Insekterne (Aplcra), ut- 

rnärkt gf'nom sitt med tvä ügoii och tvd länga, kriifthlo- 

lika inunspröt fürsedda kufvud, samt kropp med HJutter *). 

Hel och liällen är den s.lllan mer än en linie i hing, 

dcn^ och knappt hälften deraf i bredd. Hufvud, bröstde- 

len och bälgen utgöra eit sammanhcängando Jielt. Det 

förstnämda är ganska litet, spetsigt af tvenne framskjutan. 

de käkar, besatte ined spridda liär; ofvanpä ses, e- 

huru endast raed tililijelp af ea väpnadt öga, nära sidor. 

Da, tvä runda ögon, föga skiijaktiga tili färgen Iran huf. 

yudets yta, som synes inorkbrun. Ofvanför käkarne iipp- 

täckas ännu tvä andre smä upphöjningar, hvilka Svamrner- 

dam trodde, i likhet med dem hos Spinnlarne, ocksä för- 

tjena namn af ögon, men äro förmodiigen icke det. Ä 

ömse sidor af liufvudet ntgär, fästad nnder detsarr.ma, en 

läng arm, besiäende af fern ledcr (tvä korta runda, och 

tre länga smala), förseddj i ändan med en knip-klo, lik 

Kräftornas, hvaraf den ena eller ytlre spetsen är rörJig. 

Begge äro dessutom glest beströdde med länga, utstäende 

här. Klornas färg, äfvensom den pä armens leder, är nä- 

stan rodaklig och lifligare än kroppens. Desse armar, icke 

rgentligen förenade med munnen, borde knappast förlik- 

nas med munspröten hos Insekterne, om de ej syntes sä- 

som närings redskap uppfylla deras stalle, och man ej fun- 

ne dem hos Kräftorna analoga. Att kalla dem antenner 

eller ock trefvare, vore myckersämre. Baien är kort, bre- 

dare än hufvudet, rundad och siät, och ger, som vanligt, 

fäsle ät fyra par fotter, alla sammansatte af fern olika län¬ 

ga leder, och slutas med tvä knappt märkbara klor pä hä- 

larne. Föiterne äro blekare tili färgen eller gulbruna, 

samt kortare än bälgen, som är eggformig, nägot ned- 

tryckt, gräbrun och bestär af ii segmenter, synbarn ge- 

nom 

Lache-slägtet (Plialangimn) synes emedlertid snarare än Qvalstrens 

tillegna sig Klokryparea, sasom en af sina arfer. Fon Linn^ gjorde 

©cksä en sadan förändiing j dass sist af honom utgifna Natur-system 

(Pliaiangium Cancroides). Naturen liar för.sett flera af samnia slägie 

{Ph. caudatum, ren'iforme L. och Innatuin och Araneoides fall.) 

med armar eller niunspröt af lika besynnerlig skapnad. Men KIo- 

Kryparen äger hvarken den ätskiida balen (thorax), eller det första 

jrörliga och utmärkt länga fotparet m. m., som tlessa. I dessa afse- 

gBden liknjw den Qralstre», och är saledes en länk. eraellan baia. 
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nom bvarderas Ijnsare yttre kant, och utan tecken tili hSr 

eilet annan betäckning. 

Sädan är skapnaden. Mellaii könen skall, enügt -Rcb- 

sel, ingen annan skillnad märkas än storlek^^n; hanen har 

häri nägot foreträde för honan. Deras fortplantnings ären- 

den äro hitiills okända. Honan säges iägga sina egg 

klurnpvis eilet Hera i'örenade, och hvart och eit ai dtm ä- 

ga perlfatg. 

Klo-kryparen lefver merendels ensain pä de stallen der 

han träflas. I täppta rnm, der sällan iuft eilet Ijus in* 

kommet, i lädor eilet skäp, eilet under garnmai bark los- 

sad ifran träden, och ännu ol'tare i bocket som säl¬ 

lan vidröras, synes han hafva sitt naturJiga hemvist. Det 

är hat som han, med lynnet af eit roldjur i sitt slag, för» 

följer eher i'örsätligt öfverraskar de smä Tomtekräken (Ter- 

mes eilet Hemetobius palsatorius) vanligen kallade Vägg- 

imeder, och hvilka han med de rörliga munsprotens kior 

uppsnappar. Förmodligen är detta haris enda yrke, utan 

alt deltaga i de förödelser, som andra smäkräk eilet cle- 

ras larver ofta ästadkomma. Oroad i sitt iugn, ger han 

sin otalighet tillkänna genom rörelser like Kräftornas öch 

Skorpionernas, än baklänges gäende, än skridande med 

snabbliet ät sidorna, och under allt detta iyfiande klorna 

tili sitt försvar liksom dessa.—-tr öcksä säkert dessa 

sedvanor som fästat de fotskandes biiekar pä honom, och 

oskyldigt tillegnat honom titeln af siägting med de fruk» 

tansvärdare Walur-alslrea^ Skorj)ionerne. 

Svenska Fauna kan icke uppvisa nägon af det vslägtet. 

De höra, lyckligtvis, tili mera lempererade och varmare 

luftstrek, Södra Europa äg :r likväl blott en enda art, 

men Afrika, Indien och Amerika deremot Hera. Den först- 

nämde är ibland de mindre, den Indiske ater, nästan af 

en Kräftas storlek, bade tiil bäl och munspröt med deras 

tiilhörande kior. Meilan bäl och bälg sitta pä undra 

sidan tvenne kamlika utskott fästade. Men det som 

i synnerhet utmärker slägtet, är den iedlulia, länga 

kantiga stjerten, väpnad i ändan med en tagg som ar 

spetsen nf den yttersta, hornakiiga, knapplika ieden, i 
hvilken djuret hyser den gihiga vätska som, vid siyng 

gjorda med den nämda taggen, utsipprar genom de vid 

dess sidor synbara öppningar, ocli i säret i sarnma ögon- 

blick ingintes. Vid betraktandet af Skorpionens libörder^ 

skulle man ock snart tro «it han känner sin förmäga. O- 
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fredad i sitt lönnfiäl, och bloitad, söker han icke alt und. 

fly faran, utan satter sig lill motvärn medeJst röreJser ef- 

ter sin natur, ät alla sidor med upprest, hotande sijert 

och drar sig Forst efter vunnen stillhet lillbaka. Fä djur 

ha büFvit rysligare ansedde. Kanske har dock fruktan ö- 

kat vederviljan för dem. Likväl kan det icke ne- 

kaj, att fÖJjderne af deras siyng stundom bJifva vadli- 

ge äfven för lifvet i de varmare klimaten, der retligheten 

lios kropparne är vanligen större. Och Jiksom hauino är 

ett lisande medel för bistyng, bar man ocksä i den olja 

som tilhedes af Skorpioner, funnit den bästa bot för de* 

ras äverkan. Fä sotniiga orter i Italien är intet alimänna- 

re i hvar koja pä landsbygden, än en fiaska af sädant in. 

jiebäJl. Möjligivis torde ßomolja ensamt göra tiiilyllest. 

Bland Läcke-slägtets (Pbalangium) arter, utan tvifvel 

närmare befryndade med KIo*kryparen, är den sä kallade 

Sliorpions^pinneln *) särdeles märkvärdig. Den är mer 

än en tum läng, och tiil skapnad som en afläng Spinnei. 

Munspröten sitta tätt jemte munnen, tjocka, korta och 

danade som Kräftklor, eiuuu gömde inom de ymniga hat 

sona betäcka dem. Fern par fötter beibrdra djurels rörel- 

ser. Det första uppkommer frän hufvudets sidor, näsian 

som arraar, de öfrigc frän bälen, der vid fastet af de bak- 

resta, besynnerligt bildade bihang visa ett slags fikhet med. 

dem hos Skorpionerna. Heia kroppön är mörkt luden och 

jnörkgrä, men den aflänga bälen ofvanpä slät. 

Rysslands sydfigare och tiil Asien gränsande trakter 

hysa denna der öfverallt frnktade inföding. Äfven Skon 

pioner äro icke eller der sällsynie. Lerche anmärkte for. 

dom undet sina resor i den delen af verlden, att en dy- 

hk, sä kallad Spinne], lagd tillsammans med en Skorpion, 

genast afbet bans tagg, och sedan uppät ägaren. Kring 

Saton Floden äro sädane Spinnlar i stör mängd , och farligast 

j Juni och Juli mänader. De samla sig gerna tili upptän- 

da elder, eller söka de blolta Ijusskenet, da de sofvande 

äro naest i fara för deras bett, som uppväcker odräghga 

plägor, yrsei, raällöshet, convalsiviskt skratt ätföijdt af häf- 

iig feber. Det särade stallet uppsväller med rodna, blir 

sedan blätt och svarinar omsider, da patienten dör efter 

a — ^ dagar. Teriak, bäde invertes och utvertes samt i 

•) Phatangium Araneoide», Pell. Spie. Zoo!. ^3aab' 3* f. 7 — 9* 11««» 
Word* Beytr. a. p. 345» 
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tid brukad, är likval ett sakert räddningsmedel. Taran¬ 

teln, en verklig Spinnelart, har stundom iänat silt natnn 

St denna, och derigenom an mer ökat sitt vsnrykte, som 

{jess, kanske, oskyldigare natur icke torde förtjena. 

Hvad slutiigen väi Klo-krypare angär, torde man icko 

iTied visshet kunna tillägga honom nägon iitmilrkt odygd. 

Emedlertid, lor att fullkomna hans korta historia, hör 

icke den (vi törmoda, af trovärdig person uppgifne) be- 

rattelsen förbigäs, «att ett sädant kräk nattetid en gäng 

wbefunnits hafva inborrat sitt hulVud i läret päen Bonde, 

t, hvarefter en bula af en hasselnöts storlek uppkommit, 

«atföljdt af en förfärlig värk i heia delen.»’ {^Linn. Faun. 

Svec. p. 4ßo.) 

Tab. a. Klo-kryparen i naturlig storlek. — b. Den- 

samina sedd pä öfre sidan. — c. nedifrän, begge fÖrsto- 

rade. — Hulvudet, mycket förstoradt, — e. En klo, för- 

Ätorad. — f. eggen, n. st. — g. Desamma förstorade, ef- 

ter RveseL *) 

Fii(urer)>a Iios Reesel rlsa väl atskilli'ea oliktieter, äfven i Färeffma, 

me^u desse sednare 'äro sakert böjde öFrer det naturliga U/ihl!ldi7der. 

Man hoppa* att de härjemle btfogade afbilder skola ersäita hvad svm 

bittilb i uc'ggranhei bblvit saknadt. 
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daning formodas. Hvad Iter näringsorganerna beträflar, ä- 

ro de nästan sa skiljaktige som sjelfva slägterne. Man ser 

en verklig tarmkanal hos soxnliga, medan andra äga iatet 

tecken tili en sädan. Födan upphämtas dels genom mun- 

nen, snytet eller sugrören, dels genom huden, medelst de 

kärl som dermed hafva gemenskap. Afskrädet uttömmes 

genom en egen oppning Jbos nägra, troligen snäiare inby- 

seskräk. De Üesta äter hafva ingen, och njuta säkert mer 

flssimilerade näringsdelar, hvilka, kanske, snarare absor- 

beras, än p?i vanligt satt emottagas. 

Men icke mmdre mäiigfald företer sig vid blicken pä 

Intestinal kräkens köndelar^ hvilka lätt upptäcka« bos de 

första farniljerna, der könen äro verkligea atskilda. I den 

tredje och fjerde familjen äro de förenade hos eit och 

samtna föremäl, eller iivarje art tväkönad (androgyna). 

Deremot träffas icke nägot spar tili könskillnad uti den 

feinte och, möiligtvis, äro de slägterne asexuele? Ifrän 

delarnas oJikhet bos de forra har man ocksä slutat tili par- 

ningssätten, hvarvid eggstocken hos honan, samt affödans 

lUveckiing icke undgätt det forskande ögat. Fostren 

komma, hos en del, redan bildade frän modern; hos 

andta antaga eggen först efterät den djurform som tillkom- 

iner dem. Efter naturen af sin art uppnär hvar och en, 

förr eHe-r «onarg , wh vhld ^ hvilken likväl mindre 

sorgfäliige granskare inbillat sig säsom utan gränser, Att 

bestämma dessa djurens varaktighet, är fäfängt; emedler- 

tid förhäller sig detta säkert olika, äfven hvad tillvexten 

af förlorade delar (reprodiiktion) angär: en sats, fordom 

allmänt, men nu mindre gynnad, helst uppgifterne ännu 

sakna bekräftelse. 

Mängden af dessa kräk gör det allrnänna kringspri- 

dändet af dem sannolik; den är icke heller mindre verklig. 

Ty, iitom det, alt vissa Irakter äro för en del mer utmärk- 

le, lorde det Finnas snarl sagdt intet slägte ibiand de sä 

kallade fullkomligare djuren, som icke mäste hysa nägot 

eget, sällan gemensamt, slag af de.ssa deras invänare-, ja 

stundom flera, eher den olika vistelse-ort som naturen be* 

stämt för dem: i hjernan, Inngorna, iefvern, njurarna, ma- 

gen, tarmarna, gail- och urinbläsan, musklerna och i sjelf« 

va blöden *); med ett ord: det gifves knappt nägot stalle 

*) Prof. Ruflolphi fann t. ex. i en endd Lom (Colymbus septent^ 

«om öppnades, icke mindre än 8 särskilta Maskslägten , och 

ator mäiigd i de iaxe delarae ai fägeltts '• tFst. Enioox. 
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i (ijurkroppen, de härdare delarne, brosk och «enor uq. 

dantagne, der icke en eller annan sädan parasiL kan äga 

sin skyddsort och boning. 

Men hvarifrän taga da Intestinal-maskarne deras upp. 

rinnelse? Det har länge varit en irrmening, att de som hy, 

sas af djuren, äfven förekonima pä andra Ställen utom djii- 

ren$ kroppar. Man pästod Lefvermaskar finnas i sjöar, 

Binnikemask i leriga källor, och Spoimaskar i karr. Alk 

detta är obevista sägner, vederiagde blott af den sannin- 

gen att kräken, ömtälige för rainsta köld eiler iör öppna 

lüften, icke utan lifvets snara förlust kunna skiljas ifrän 

det varmare näste hvari de inom djurkroppen befannit sig. 

Lika ogrundad är den gissning, att inkomne i kreppen, 

de der förvandlas i särskilta former. Detta ar en egenskap 

tillhörig Insekterna, hvilka mycket mer sammansatte varel- 

ser, ha egna tiilbehör för sädant ändamäi, hvilket deras 

larver intyga. Att ändtligen maskeggen, skilda händelse- 

vis frän deras stamhäll och kringförde i lüften eller i vat- 

ten, skulle ater meddelas andra djur genom födan eher 

drycken, och säledes utkläckas, är, ehuru man sä af äl- 

der inbillat sig, en äfven sä orimlig hypote# *). Man Iiar 

ju redan hos sjelfva fostren, ännu ofödda, funnit maskkrä- 

ken alldeles uiveckiade^ 

Delta förhällande, samt att de aldrfg Rnnas_utom djur- 

kropparna, i dem bibehäilas och förökas, och derjemte 

forekomma i alla kroppsdelar, olta utan att märkas, eller 

att tillfoga nägnn skada, ger styrka ät den satsen, att de 

äro djuren medjödda, och hvaroirt upptäckten af särskilta 

jnaskarter hos de flesta djurslag, och Intestinalkräkens aii- 

deles egna byggnad synes pä öfvertygande satt vittua. 

Likväl att füllt förklara, huru dessa kräk fort.komma 

ifrän slägte tili slägte, torde vara ett annat tidehvarfs for- 

skare förbehällit. Ora upphofvet sökes hos föräldrarne, 

kan orsaken mindre tillegnas fadren. Den skulle dä härle- 

das ifrän sjeifva aflelse-ögonblicket och den lifsgnista som 

meddelas honans egg genom hansäden, hvari maskarnas 

grundämnen borde befinfta sig. En sädan ide forfaller dock 

genast vid ätankan att flera af maskkräken äro viviparer, 

')ch mänge gifvas som hvarken paras eiler frambringa egg. 

kes äter (som allmännare skett) maskamnet hos modern, 

Tgtig är den aHmänna inblÜningen, att lefrande Inteatinal-kräk 

' genom lödan, ßskätand« m. m, Ingen fiskar ti'llhörig mask 

■nnan hv« meiiaiskan. 
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ftaru obegripligt synes icke, om ett visst mask-krak funnits 

hos ep slägt i Hera äldrar, dess öfverförande genom sä mänga 

mödrar. Eggen af maskarne, hvilka, hvar eiter deras art, 

kunna Kanas i aila delar af kroppen, mäste da, först ab- 

sorfaerade genom de lymfatiska kärJen, och derifrän in- 

komna i venerna, passera iungorna tili pulsädrorna, ock 

ornsider tili lifmodern och eggstockarna; men rörens slut- 

liga finhet att äfven icke leinna utrymme lör blodens ku« 

lor, sä mänga ginger mindre än de minsta maskegg, gyn- 

nar icke heller denna förmodan, lika iitet som att de kun¬ 

na föras ifran lifmodern tili fostret. I lefvern pä ännu o- 

födda lam har man rödan upptäckt Lefverniaskar. Deras 

egg borde säledes af fostret rnottagne, ooh vandrande ge¬ 

nom de nämda rören, medelst poriädern äterföras tilJ 

gallgangarna. Detta är likvcäl lika otroiigt, som att de ge¬ 

nom modersmjölken fortplantas , da, scm nyss sades, 

man ofta uppdagat maskar hos varelser som ännu icke seit 

dagsljuset. Och huru skulle de af en egen säck omgifna 

maskkräk, som sakna bade aflingsdelar och egg, kunna 

genom modern meddelas? 

Att härleda dessa kräkens upphof frän en frivillig or- 

sak, synes väl gäcka den allmänt antagna satsen: a/U lef- 

vande af egg. Men fastän de mer sammansatte organiske 

jkropj)arne äro denna männe icke de 

cnklares Organisation künde Imedgifva ett annat l'örhällHn- 

de? Ileproduceras icke organiska delar utan könens sam- 

fälta ätgärd? Och ser man icke, huru en sädan nyalstrad 

del hos I^aiderna kan liänskiljas och med eget lif fort- 

sätta sin varelse? Infusionsdiuren, Djui vt xterne (och kan- 

ske Svamparne) äro icke mindre antagliga bevis härä, e- 

huru dessas natur mä für öfrigt vara gan.ska olika. 

Nästan pä lika satt toi'de Inelfve maskarne först aistras 

hos djuren. Yissa hos dem mindre assimilerade beständs- 

delar, stridande mot de öfriga, och säsoin organiske ät- 

skil)elige, erhälla ett eget lif, utan att hariili fordras hvar- 

ken jäsning eher förruttnelse som de gamie föregäfVo, 

Öfver aüt i djiirkroppen rnä detta hända, fastän olika. ef* 

ter sküj-'iKtightten i delar och deras ekonomi *), Sä,,: ; 

upiikömma särskilte rna,skar i hiernan, Jt?! , ‘ 

njurarnaj rrp H : -o.j , ^ - 

en större iikh.^r i s5r;«skk-äkt - r * ' ' ' ■ ’ä' 

relic ii U " t ■ 
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itras af lika. De köttfrätande djurens invänare äro högst 

oiika deras som iefva af vexter, hviika bada, oaktadt ge- 

nom klimat vida atskiide, äga hvar för sig en marklig of. 

verensstämmelse i anseende tili roaskkräken. Dessa äro der* 

före natnrens, ej slumpens alster, beroende sannolikt af 

lika sä oföränderliga lagar som de djurslag, hviika genom 

könens forening bärkomma. 

Iritestinalkräken fordra, sä vä! som heia kaos af Iß- 

fusionsdjur ocli sa manga ondra af enkel sammansättning, 

deras plats i den bebodda verlden, ej mindre än de af den 

konstigaste byggnad. Aüa hafva visserligen deras ändamäl 

i naturens stora hushäJlning, fastän vi kanske icke känna 

dem. Att de t. ex. genom retning pä djurens tarmar, der- 

igenom befordra digestionen, är kanske en nog mycket 

vägad sfits. Icke mer bfvisad mäste vi anse en annan^ alt 

maskarfte föriära de öfverHödiga väiskorna i kreppen. I 

forra fallet lär, i sundt tillständ, deras ätgärd vara öfver. 

flödig, och da deras antal ökas, skada de ofelbart; i det 

sednare äter är sannolikare, alt icke inyckel af vatskorna 

uppsupes, utan dessa samlas ofta mest der maskarne äro 

tairikast. Det är derföre troligare, att IneJfve maskarne ä- 

ro djuren sjtifva egentligen tili ingen nytia, man för egen 

skull danade, alt uppfylla det rum som naturen bestämt 

för dem; och torde efe-ofog "öcfli mänpFflldföa sjokdomar, 

hvariill man ofta ansett dem som Ursprung och orsaker, 

böra tili antalet mycket inskränkas, och gründen sökas, 

icke hos dem, utan i sjelfva Organisationen af kreppen, 

under hvars aslheniska och i s3mnerhet skrofulösa tillständ 

de 3 synn-nbet förökas och säsom symtom tili fleia kräm- 

por bibehäila sig, sä länge anlaget att hysa dem icke för- 

ändras. 

Efter dessa hufvucl drag af Intestinal-maskarna, äterstär 

?iu en specielare teckning af den Vaiiliga Bitmikemashen. 

De gamie hade om det djur som de kallade den /Ire- 

tda Äfaske/z*), de mest feiaktiga begrepp, öcb den mä an- 

aes Iiflfva varit en gäta för dem. Det var säiunda som l/zp- 

pokrates och Aristoteles ansägo de tidtals hortgävende län- 

karna af masken, säsom dess egg; och AEtitis och AEgi~ 

7ieta trodde det vara den inre huden i tarmarna, som för- 

byttes i en lefvande kropp, hvilken^ beständigt gnagande, 

uppväckle känsla af en häftig hunger. Dessa irrmeningar, 

med fiera, bevarade tili sednare tider, okades rned aadra 

•} Luaibricus laius, ^AÄT'StCC'* 
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sagor om masken, dess upprinnelse och ovanliga lifslängd. 

En del m)kade honom hufvud, eher kalJade det stjertän- 

dan. Andre förde honom tili Zool'yterne, medan ännu an¬ 

dre yttrade tvifvelsmäl om masken var en ensam, eher en 

kedja af Hera, helst de markte rörelser hos hvarje afsön- 

drad ied; men de heste, bedragne af längden, pästodo att 

masken var ett djur som vexte oupphöiligt, och hvaraf 

blott en enda ied qvarblifven i tarmarna, ökades med nya, 

sä att ingen gräns förmentes gifvas för maskens lilltagande 

och älder. 

Ett klarsyntare tidhvarfs Helmintologer hafva ändteli- 

gen, sä väl genom vunnen närmare bekaniskap med det 

misskända djuret, som med ett stört antal lörn» obekanta 

och närslägtade arter, bestiimt hufvud karakteren af slägtet 

T^nia, säsoin ägande en pä län^den utdragen, platt, ned~ 

trycJit (bandförmig) och af ßera leder bestäende krepp, 

hearä hufvadet är jörsedt med ^ sugmynningar. Icke niin- 

dre än ii6 arter ha blifvit antecknade, och ibland dessa 

tillliöra ocksä mänga var Fauna. Vi inskränka oss denna 

gang inom historien om den sä kallade .So/z«/«, hvars namn 

härJeder sig frän forntiden, da man trodde att masken var 

cnsam hos den som ägde hönonr, orii man sedermera be- 

hällit det säsom blott sklljetecken frän jiijs inom menni- 

skokropp€fr~ä{'ven tTefiiiiÜga grann^r Säsom Svensk be- 

nämning ha vi antagit det af den Kanliga Binnikemasken, 

da han säkert är mycket allmännare än den breda (Tania 

lata), hvilken mä fordra en egen afhandling. 

Pä det fcremäl, som afbilden föresläller, är hnfvudet 

mycket litet, af ombyilig form, men merentlels baJlklot- 

rundt, bakiill jemt eller likasom utskurir, och mera bredt 

än längt. A dess främre sida ses, i stallet för mun, 4 «1^" 

deles runda, liksom i fyrkant sittande, iraliformiga sug- 

mynningar, mer och mindre utstäende, och midiemelUn 

dem ett slags snyte (rostellum) som kan utskiuias eher 

.indragas, oeb slutar i ändan med en liten pa]nil, nedan- 

for hvilken en dubbel krans af ganska fina och utät böjda 

*) Icke mindre an 12 .särskilta slag Lielfre-maskar tillliöra menni.skan. K in- 

ske äro ännu ilere okände. i. , under huden. 2. Ha- 

mularia compressa lungrörens kört’ar. 5. Trichoccphalus capillaris, 

4- Ascaris lumbricoides. 5- Ascaris verrniculari'^. 6. Tcenia lata och 

7. Ticnia Soliam, i tannkanalen. g. Strongylits Gii^as, i iij ii.-irria. g, 

Distoma hepaticum,, i gallblasaii. 10. Poljstoina pinguirola, 1 i /nio- 

dirin. ji Echinococcus hominis, i hjernaa. 12. Cysticercus Ceilulosce, 

mellan musklerne. 
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huilingar omgifver snytet, men vid dess indragande rakh« 

och förena sig. HaJsen, väl äiskild frän hufvudet, är lang¬ 

te an delsamma, ehum ändä mycket kort, och vidgar sig 

nägot mer eraot hufvudet än bakät, jemn, platt och ned- 

tryckt. De forste lederne närmare halsen äro af dess bredd, 

och nästan iika skrynkor utan märkliga hörn, samt uppta- 

ga siundom Hera qvarters langd af masken. Sedan bli le¬ 

derne smäningom större och fyrkantiga, plattade, likvcäl 

baktill ijockare, och sidkanterne ojemna, än tunnare, an 

mera svällda. De sist följande leder bli 2—3 ginget läng¬ 

te än deras bredd, ofta nästan parallelipipediske, rätvink- 

lige fram och baktill, och sidkanterne tili skiftes rundare 

och hvassare; de förre alltid försedde nied en öppen pa- 

pill. Werner har väi anordnat heia ledraden i 9 afdelnin« 

gar, omärkligt öfvergäende den ena i den andra; likväl ä- 

ro Hesse icke beständige i sina angifna formet, ty ibland 

äro de medlerste lederne kortare och tjockare, äfven af 3 

ganger större bredd än längd, och en annan gang de He- 

ste länga och smala. Färgen är vaniigen hvit, och somlige 

pästä alt den är det ännu mera hos personer af klenare 

natur och krafter. 

Ifrän sugmynningarne pä hufvudet ga äfven sl mänga 

kanäler nedät halsen, der de, förenade i tvä, löpa nära 

brädden af lederna heia kroppens InngJ sgcnom, och del 

har lyckats att medelst injekiion af färgade likörer kun. 

na iylla dem, ofta tili betydlig längd. Genom motsva- 

rande tverkanaler vid hvar leds nedra kant, förenas de 2 

hufvudkanalerne sins emellan , och pä detta satt föres det 

genom sugmynningarne upphämtade födämnet ti)l alla krop- 

pens leder, bvarförutan äfven nägot kan, mojligtvis, genom 

dess yta absorberas. 

Oberoende af dessa for fodans ernäende bestämda sid- 

gangar, synas utan svärighet de inom hvar större led tili 

fortplantningen tjenande egg-gÖmmen (ovaria), likasom en 

bred och i Hera enkia sidgrenar delad kanal, hvari verkliga 

egg finnas. Ingen egentlig förening märkes emellan denna 

och de ofvanför namda, i den tjockare och svällda kanten 

märkligen öppna papillerne, hvarigenom dessa egg mä ut- 

släppas. Det är snarare troligt, att när dessa blifvit mog- 

na, de deraf börciige leder antingen brista, eller alldeles 

sküjas ifrän favarandia, hviiket man ser sä Jätt ske, och af- 

füdun pä sädant satt fortpiantas i in Jfvorna ; ty att dett« 

sker genom egg, deroiq vittaa uaderjiöktiijßgfirne af Gce^e, 
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Zeder och Rudolphi. De ha ocksä uppdagat embryoner 

i dem. 
Frän Sid-papiUerne lopa 2:ne ai Werner forst upp- 

täckta rörlika kärl, ett större och ett smalar«, ända tili 

ege stocken, dock utan att omedelhart dermed förenas. 

Om dessa äro Maskens kön-delar, jir väl icke ännu afgjordt; 

men det synes ganska rimligt att Binniketnasken är Tvd- 

Jiönad, och att parning kan ske sä väi genora särskiita 

Jeder pä en och samnia mask, sojn genom z ätskiida me- 

delst Jörening sinsemellan af de papiller vi nyss oratalat, 

hvartill ocksä djurets förmäga att vrida, knyia och sam- 

manrulia sig tyckes föranleda. 

Mängden af egg som sälunda aJstras, är ganska stör, 

ehiuu det beror utan tvifvel af omständigheterna huru 

mänga qvarblifva och utvecklas. Ju mera Jredade och ja 

mer passande välskor de Hnna, desto större kan deras an- 

lal blifva. Enligt Bloch träftas redan fullkomiiga egg hos 

en Mask som är endast 4 mänader gammal. 

Ehuru Binnikemaskens storlek är olika efter dess äl- 

der, kan säkert icke Flinii uppgilt besannss, att han Zin¬ 

nes hälla 100 alnar i längden. Det är en gissning, härledd 

derifrän, att man ansett alla efter hvarannan bortgängna 

stycken af maskcn säsom hörande blott tili en enda, fast« 

än de ... ■ iii+-innnffrän sett exempel uti 

ett oppnadt lik, att masken siiäckt sig ifrän nedra mag- 

muniien tili 7 tuin ofvan slutet af ändtarmen, hvilket gor 

en längd af ätininstone i5 alnar, och mycket derofver om 

lederne äro hopdragne pä masken. Man anser nu mera sä« 

som säkert, oaktadt en fordom rädande mening om mot- 

satsen , att ßinnikemasken blott i den smalare eller huf- 

vudändan äger förmäga att genom nya tillsatser eller Jeder 

öka sTg, hvarföre ändamälet med dess uidrifvande icke lyc- 

kas, om denna ända icke medfölier. De stycken, hvilka ej 

sällan och ofia i niängd bortga, och sedan äldre tider ba- 

ra namn af Gurkinaskar, äga icke denna egenskap, och 

äro alt anse säsom mer utbildade och iiksom raognsre de- 

lar. hvilka merendels eggstinna afsöndras och, sedan de 

uttömt deras innehäil, säsom öfverHödige afforas genom 

tarmkanalen, ander det de öfre hophängande lederne, smä- 

nin^om utvexande , intaga de förras stalle. Tili hvilken ät- 

der en Binnikemask mä hinna, kan icke iätt, om nägonsin, 

af’göras. Hunter en flicka, som i Hera är lemnade slyc- 

ken af det breda slaget, och forst pä det 8:de hufvudändan 
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af densamma. Och att storleken icke beror af dens älder 

som hyser masken, derom vittna mjölklam, hos hvilka gaa. 

ska stora redan funnits. Det är ocksä sannolikt, att ibiand 

det ansenliga antal som Intestinal-maskarne utgöra, deras 

lifslängd är i nagot lika föriiällande med deras ägares. 

“Vi ha förut sagt, att Binnikemasken var icke mindre 

bekant i de äldsta tiderne än nu. Ocksä hafva locala om- 

ständigljeter ibiand bidragit tili dess rykibarhet. Plmius 

omtalar folket i Egypten, Arabien, Syrien och Ciliciea 

säsom mest deraf besvärade, och Hasselqvist, lysekler se- 

nare, besannar att tre ijerdedelar af Cairo invänare röna 

samma olägenhet. Om vissa trakter i Holland säges det- 

samma. Af de tvä arter som äro menniskoslägtets egne, är 

säkert T. »So/rw/w allmännast i Sverige, England, Italien och 

Wien; hvaremot T. lata är mera gängse i Sweitz, ßyssland 

och Frankrike. 

Öfverallt der de gifvit sin närvaro tillkänna, har man 

tillagt dem egenskap af de mest iUgörande varelser, i an- 

ledning af de krämpor, hvilka man förmodat af dem här- 

röra. Vid anförandet tillförene af deras naturliga Ursprung, 

ha vi yttrat en olika tanka. Gränsorna för derma Alhand- 

ling tilläta icke nu vidare än upprepandet af de frän Bin¬ 

nikemasken fprmenta elaka tillfälligheter. Att han iikväl 

kan ägas och stundom ove-tterligen äges, utan nägon dess 

äverkan, torde icke motsägas. Emedlertid, utom de sä 

kallade vanliga fnsiän osäkra tecken for maskar, af stör 

mnge, blekt ansigte, blä ring kring ögonen, utvidgade 

pupiller, kliande näsa, oren tunga, elak andedrägt, dräg- 

lande, obehaglig känning af viss njuten foda, och lisa der- 

emot af annan, häfiiga knip, grumlig, tjock och hvitaktig 

urin, har man äfven säsom verkningar af Binnikemask an- 

märkt en oordentlig matlystnad, däningar, svindel, convul- 

sioner, faliandesot, Viti dans och andra nerfkrämpor jemte 

afmagrande och Tvinsjuka. Dessutom tilläggas vissa 

egna förhällanden säsom, vid slolgäng eller kräkningar 

eller äfven nysning, en väglik rörelse i underlifvet, ätföljd 

af kyla derstädes och öfver ryggen, eller en föreställning 

som vore ett band spändt under magen, ifrän den liögra 

tili venstra sidan, stundom med sä mycken känslolöshet i 

heia venstra delen, att äfven risining med hvassa instru- 

menter ej märkes, uian endast nägra dfoppar svart bhrd 

utkomrca ur säret, som ocksä snart läkes *). Andre ater 

Lengsfeld Besclir. d. Bandwürmer 5cc. Wien i794" 
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sagä sig kä-nna et slfigs sngande, än pä flera staHen sf «a- 

derlifvet, än oförändradt pä ett och samma, gemenligen 

yid lika tid o-m dagen, livarefter frossa in/inner sig ock 

anfallet slntas med mer och mindre stark feberhelta. Sä- 

Icraste bevis alt mask finnes, är man tvifvei da man ser alt 

stycken derat bortgä. 

Alt iör öfrigt med allt delta, ingen egen sjukdora kam 

sattas pä Maskarnes räkning, utan alt de egentlige Sjuk- 

doms-orsakerne mäste aökas i ktoppens och välskornas be- 

skaftenhet, hvilka dels befordra dessa kräkens tillvext, 

dels i forening med dem dana ofta märkvärdiga symtomer, 

lär väl ingen erfaren hestrida. 

Stör del af de sä kallade Mask-medel, hvilka mas 

alltid föreställt sig böra gifvas i naturen, förtjena väl icke 

det namnet i egen bemärkcise.; och om de nägon gäng 

göra skäl derföre, torde andre biomständigheter dertill 

bidraga, säsom ökad peristaltisk rörelse m. m. 

Da de medel, som användas mot Spol-maskar ocU 

Spring-maskar hos raenniskor, befunnos otillräckliga alt drif- 

va Binnikemasken, tankte man länge pa nägot specifikt 

mot densamma; men ehuru mänga metoder sökt tillegn« 

sig en sädan titel, är ingen af dem ofelbar *). Alfa äsyftft 

alt geTioiir-dnrstTaka rtirgTTr^Tn^^der~bestc)rma fienden pä em 

gäng, emedan de öfrige föreskrrfterne äro sannolikt (som 

Seile och Bloch ytirat sig) utan väsrndilig nytta. Huru litet 

’denna Purgermetod är gagnande, bevisar dess förfördelan- 

de af digestions förmägan vida mer än den häftigaste dy- 

senteri; och alt den, utom befordrandet af större slemsam- 

iingar och deraf än mer bOTägenhet tör maskar, uppväc- 

ker de plägsaramaste hemorroidai anstöter m. m. ocli är 

dessutom vädlig för retliga ocli nerfsvaga personer. Lindri- 

gare medel böra säledes väljas. Alt, efter Weisels satt, 

fortsätta bruket af upplösande och med Visceral-medel 

förenade Salter; använda Chaberts olja **), grana- 

*) Sädana äro den Nufferska, <Sckmukentska, Herrensc}iwand>.ka, Cl<ss^ 

tius- PVeiglerska, Odierska, Lengfeldska m. il. Härvid ma den aE 

Bourdier i Bullet, de Sociefe Philom. i Paris meddelte uppgift äfren 

anföras. Det är brukot af .AEther sulph. brar.if i-a drakmer pa es 

gang gifvas om morgonen med iiifusion pä Ornibunk-roten, och dagen 

eher säsom afFörande, Ol Ricini i behörig mängd , och om Masken 

icke borfgär, reperwade doser af Pngelskt Ball. Masken skall vid bort- 

gäendet synas nästan upplöst. Jfägra veckor eher hvarandra begagnas 

samraa medel. 

**) Oenna 0!ja som egentligen tillhbr Boskaps-Apteket, tillredes sä: Häst- 

hofvar eil. JSdthorn skäras i smä siycken, hvartned en Sten-retort fylles 
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leradt Tenn och i synnerhet brunnsdrickning (hvarvid 

kalla vatlneL ensatnt kan göra nytta)i torde förtjena att 

iaktragas. Vinnes nu derigenom ändamäiet, sä är nödigt 

att efterät medelst diet och styrkande samt efler behof läm* 

pad medicin söka att häfva och förekomma sä väl Sjuk- 

doms-orsakerne som deras föJjder. 

Tab. fig. r. Masken i naturlig form, fast minskad sto^ 

lek. — a. Hufvudet vridit pä sidan, sedt framifrän _a, 

snytet Mdragit, betäckt med de förenade hullingarne. — 

bbbb. Sugmynningarne — cc. Halsen och de forste leder- 

ae. — 3. Hufvudet sedt i profil med snytet utskjutit samt 

hulling-kransarne, och a:ne af Sugmynningarne. _ 4. Fig. 

Hnad af Werner» men bör urakilätas, säsom origtig likt 

Auktorns, som misstagit Sugbläsor i stallet för de smä hui- 

lingarne kring Snytet. — 5. £n led sedd pä kant med sin 

papill. — 6. En del af en led mycket förstorad hvarä — a. 

föreställer den öfre kanalen jemte kanten och papillen —. 

b. Hvarifrän 2:ne rör, ett smalare — bc. och ett tjockare 

«ch knöligare — de. löper fram emot den raedlersta Ka¬ 

nälen — ff. eller eggstoeken. Desse äro kanliända könde- 

larne förenade hos masken säsom Tvä-könad, — gggg» 

Sidgrenar uppkommande frän egg-gömmet. 

*111 f, och distlllat’on sker som vanligt. Den SYarta empyreumatiska olj« 

«om blir pä botien af Recipienten, afgjutes , och tili ett Skp;d. deraf, 

Jhälles 5 Skalp, väsendtlig Terpentins-Olja, hvilken blanning efter 4 daga* 

äiistllleras 1 en glasretort pä Sandcapell, tills f äterstä. Produkten förva- 

a?as derpä i väl tappt glas tili bruk. Af alla för kreatur nyttjade niaskme- 

del, anses detta sa förträffeligt, att Göze Säger, alt om nägot apecifi- 

«ura finnes mot mask , sä är det detta. At bästar gifves deraf a uns, a* 

Oxen el. Kon 3 uns; Kalf, Svin och Fär i - a qvintin, Hundar ^ qvin- 

Sin. — Chabert har ocksä drifvit Spolmask-Biunikemask och Lefver- 

anaskar frän Menniskor dermed ; och man pästär att T. Solium som är 

saycket envisare än T.lata, och icke släppt för andra taedel, gifvU rika 

fibs ÄCJU* *91» isk« kt farligt at> försigtigt begagna. 
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MÄRD. 
MUSTELA Martes» Furu-Märd, Björkmdrd. Pä 

Näätä. Pä Papp. Nätä. Pä Fr. Marte, 

Pä E. Martin, Pä T. Marder. Pä It. Marta. 

Pä D, Maar. Pä P. Kunitza. 

Fotterne äro klufne. Kröppens färg är gul- 

brun eller svartaktig. Underhakan är gul. 

i/nn. Syst. Nat. Ed.Gmel. I. I, p. I. MAMMALIA. Ord, 

3. Fers, Faun. S. p. Is', Faun. p. 20 Tkunb, beskr. 

pS S. Djur. s, 16 Buff. hist. N. VII. p, 186. Schreh,\ 5äug:h, 

3. p. 47j. t. 130. Pennant Arct. Zool. l. p, 76. Brit. ZooL 

I. p. 78* Aldrovand. digit, p. 331* Orphal. Jägerjchule T.^s, 

.147» 

N 
^ ^atur- eller Slägt-tycket är en cgenskap hos de organisera- 

dc Varelserne, hvilken vid deias första äskadande igenkännes 

afven af dem, för hvilka Systein-kännedom är en gäta. Säc- 

skilte djurfamiljer erbjuda genast deras gemensanima känne- 

tecken, ehuru sotniigc synas äga dem utmärktare än andra, 

Huru lätt urskiljas icke t, e, Wtsslorne (Mustelae) i Rofdju« 

rens flock, medelst en smal, langlagd kropp, än maskliktkiä- 

lande, än boppande med krokig rygg och upplyftad svans, 

Zoologen finnev enjedlertid hos dcsse djuren eit bestämdave 

slägtmärke uti 6 Franitänder af Itka cntal i bädaliäkarne^nien 

af hvilka de i den ofre äro rätc.^ speisige och dtskilde; de i 

den nedre triibbigare^ samt af desse, 4 sanimansittande \ och än- 

tel., tiil ytterligarc skillnad frän de närmaste i Flocken cn 

Slät Tunga, 

Märden, en'aTT~arsa~~BES¥äffadt slägte, är utan fvifvel ett 

af de vackrasfe rofdjuren i Norden, Hans nätfa hufvudärof. 

vanpä platt med spitsig, dunkelbrun nos, hvaraf yteersta än- 

dan Stär fratn öfver läpparne, pä den öffe af hvilka sittä^ 

rader länga murrhär. Ögonen äro väl ätskilde. En dunkel¬ 

brun fläck med nägra korta och langa här ses öfver den främ» 

re, och en dylik under den bakre ögonvrln, och ännu en an- 

nan vid mungiporne. öronen , rundade och oppne, äro inuli 

hvitaktige. Den i jemförelse med kreppen korta halsen har 

hufvudets bredd och är knappt smalarc än den öfriga stara 
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men, soni är (onikring i8 (umjläng, smal och smidig, Rvg, 

gen^ sidorna och svansen äro ijockt beklHdde med Hna bot« 

tenliar, vid hüllet graaktige (pä sidorne nä-tan gula^, blanda- 

de nied längre och styfvare samt skönt glänsande bruna hilr 

(castarde). Pä honan äro de ofta b^k-ire, Buken har nä- 

stan sanima färg, men underhakan och halsen äro gula, äfven 

och staikare hos dem af yngre älder, Etnc'lan bakbenen .sil¬ 

ier efi brandgul med dunkelbrunt omgifven fliick. Pä svansen 

äro hären brunare, särdele.s mot dess ända, der de ocksi äro 

tjockare, hviiket gor den ett lurfvigt utseende. Den är lO 

*um läng. De korta benen och öfre sidan af fötterne äro svart- 

biuna och undre delen af tärna tätt finhäriga samt klorna hvi- 

ta, Jänga och ganska hvas,sa. 

Let är i synnerhet i gamla och täta Barrträd-skogar som 

Marden vistas. Norra delen af Jordklotet äger horom geinen- 

samt, Han finnes äfven i Norra America och Canada ända 

upp tili Hudsons ßay, och i Asien ned til! Chinas nordligare 

gränser, der han har en slägtinge i den för sitt kostbara skinn 

Sa bekanta Zobeln men denna är nästan svart oth- ut- 

märkt glänsande, har längre öron med gulaktigt bräm, korta- 

re^svans samt ludnare föttcr. En utmäiktare likhet äget dock 

Märden med en annzn art, inhemsk i södra Europa, ä'ven 

som den är det i vart laa.d, cller den sä kallade Asp- eher 

Bok-Marden hvilken af äldre Författare blifvit med den 

egenrligen Nordiska förblandad. Ett längre hufvud, hvit un- 

erhaka och kortare ben äro likväl den förras ofüränderlipra 
skiljeniärken. 

Mätden har en eldig genomträngande och tillika listig 

«ppsyn. Hastig i sina rörelser, skuttar cller lioppar bansna- 

lare än han gar. försedd med skarpa klor, klättrar han med 

snabbhet uppför väggen eller tiädstammen, för att antingen i 

honshuset^eller i fogelboet lemna vedermälen af sitt roflyape, 

ed förmaga att förlänga sin smidiga kropp efter behag, ge- 

nomtränger-han de smärste hfil och trängast'e öppningar, Han 

är en god jagare. rnen har icke kattens tälamod, utan öFver- 

raskar. Ocksa för'rorar han stundom genhifPsTtt braskande, 

sä mycket nier som han saknar V'eslans sluga' aktsamhef; 

men hast)cp.-., ’ ’v^en, trottsar han faran att näpsas, da haa 

af uattens möiker insmygt sig i hönsburen, ödelägger 

""och roördar alit hvad han finuer, och boitsiäpar sa mycket 

MustcU Zibellina, 

M. Foyna. 

Mustela vulgatis. 
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han formar aF siff bvte tili det aflügsna stäüc, der han, dl 

dagen naixas. mäs e gömma sig icke iniadiö tjran i skogen, 

tippvädrir han ‘’og'en pa egg^’n, och se der slraxt en hei fa- 

mi;j utrotad. 0:ksä h;. s r ij.iilcidt-cken hka vt-der i ja all 

hojiom som tiii KäFven och andre Rüfdjur, och med iika larsn- 

skri förfö'j: r dem al'a. Ätveii de siiiä re iyrfotacifc djuien lÖ. 

na samnia miss'.de som foglarne. Ickornen, so:n g<;r siti ho i 

träden med icke mindre konsl an rnanga b'and fog’arne, blir 

husvill. iör dV’Jäulhonan , när yage 'den infaller. Hon utj .g ir 

da förra husägaren vidgar öppningen pTi boei oth tilheder 

det för sin egen bef|väinlighet. Ufvar, Ugior och Hackspet- 

tar erfara icke säüan Hka inträng i deias bostäUeu. 

Mirdens löptid är i början af FehruarÜ. I nio veckor g:°S 

honan diägtig och i April ynglar hoai vanligen flr hon 3_ 

4 Ungar, hvtlka, i början blinda, däggas a£ modren de 3 för- 

sta rnanaderne, och näi as sedan af henne msd sädant som jag¬ 

ten kan inbringa , tills de eftei halft ärs löriopp kunc;a sö- 

ka deras egen lycka, och äntcl. sasom äisgamla vunnii de- 

ras na’urligi sforlek. Man torde säledea knnna räkna Mdr* 

dons liisiäugd tiU 8 ~ IO 3r. 

IVIärdcn äger ett ganska galt Ijad, men hvilket han säi’aii 

Uter höra, om icke da han lider eiler känner sig füngdad. 

I süt fria lillstand äi han ett verkeligt Rofdjur; foglar af 

aIJa slag. serdeles Villbrad, jemte deras epg. Ickerrar, M&ss,- 

Rattor, Muüvador uppoffras, alltsam tilifäUet medgifver, 1 

Frankrike skall han o-ksä sjclf p.l vissn stäiien atas, oeli äga 

ett smakligf kött, ehuru det röjer i'.agot ,af den mü.sk-lukt, 

som ar fler^ af slägtet egen, och härkommer frän eu g.ul ina- 

teria innesluten i smä blasor, sem öppna sig nära ändelar- 

mens s!ut, — Samma lukt meddelas ocksa at fäilningen. 

Men Marden kan ock göras tarn, ehuru naturen a'erkom- 

mer, om tvanget eller flr.genskapen up.phör., da hau plär 
begagna fördelen af sin vunna f.ihet för alt intaga 1 nyo sto» 
ra, Vidj-Tyrnden. Det gjfvas lik^l fVÄr. 
Undra siit vilda'lynne, i Juihe'^ riied somlige af de djurensom 

säilskapa med menniskan, Vi hl na frän en god Förfatlare ■-) 

n.lgra drag af den mäining han gjort öfver en tarn Mard, sa- 

«om ett icke mindre npplysandc än interessant bidrag tili 
detta djurefs naturalhistoria. 

Han gicf^ friu i huset och tälte ingen fängenskap. Da 

han en gäng öfverraskades efter stöldea^ af en Rappböns-stek, 

rymde han sin väg, oaktadt ingen härd medfart’ Omsider 

igenfanns han langt boit pa ett tak^ der nagra barn, hans 

Deicourtlli Voyage d’un Naturaiiste. I. p, 94 _ 116. ,.j 
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gamla bekanta, sokfc honotn.J Knapt hörde han deras röst 

förrän haa nedkom, hoppade fran den enas axlar tili den an- 

dras, slefcte dem, och Hksom i en yrsel.af glSdje gaf sin lill. 

fridsställclse tillkänna. 

”Han visste ganska väl när spisnings-timman nalkades, och 
insläpt i matsalen, syntes han känna värdet af denna ynncst. 

Under det han genast lopp Ikring runamct, hälsade han först 
pä en Mops, sin särdeles vän, och slekte hans ögon, 

”Likt en hund lydde han den som kallade honom, Upp- 

släppt pä bordet, hoppade han frän ett fat tili ett annat, och 

besökte sedan hvar och cn aE gästerne, som han tili häls- 

ning först slekte, Hksom för att fä tillständ att väija nagot pä 

hans talrickj mcd tassen tog han det valda och uppät det gc* 

nast, och gjorde en liten kullbytta tili betalning, Ingen mat 

misshagade honom; mjukt bröd, notter, frukter, ost, kött, 

fisk, äfven grönsaker och ibland annat, mycket gerna rabar- 

ber, allt künde förtäras; Hkväl voro mjölkrätler, grädda, cho- 

klad och sockerbakelse mast i smaken. Russin voro ocksä 

bland delicerne, och med ögonen artigt fästade pä gifvaren och 

med lifliga ätbörder yttrade han sin glädje dä nägot skänktcs 

honom, ■— Ofta säg man Mopsen taga maten ur munnen pä 

honom, och han tillät det. Han läpjade dl han drack, och 

badade sig med mycket nöje efter mänga krumspräng kring 

kärlet, hvari han doppade först en fot, sä en annan, skakade 

den, och hoppade hundradc ganger fram och tillbaka. 

“Fastän kattorne klöste honom, var han ändä icke'deras fi* 

ende och hämnades aldrig, Med en af dem var han mer för- 

trogen och lekte med honom; men alltid voro hans rörelser 

vigare och angenämare än kattens. 

”Liksom räfven gick han ständigt med näsan i vädret, InJ 

Rommen i ett rum kände han genast om det var en främman« 

de i sällskapet. Nägot skygg i början, uppreste han sig cmot 

honom Hksom för att öfvextyga sig ora sin säkcrhet. Vär.- 

dinnan var han mest tillgifven, När han saknade bennc, blef 
han tfög nph mnrlctiilf»n^ tillö hon syntes. 

”Han höil sig halst uppä huFvudetoch umHnng halsen pä 

dem som hyllade honom, och skuttade sä frän den ena tili 

den andra. Vid nedhoppandet föll han alltid som hatten pä 

tassarne. Hans största nöje tycktes vara, att rulla sig tillho* 

pa och leka med sin svans cller Hnda sig kring stolsfötterne 

med en hastighet som ögat icke förmädde följa; stundom ut- 

spärrade han benen och doljde hufvudet under svansen som dä 

betäckte kroppen Hknande ett klot. Men vid minsta buller 

var han ater pl fötterne. Dl han viilc Icka, använde han al- 



|a möjiiga sait aft muntra kattorne eller hundarne 

fram oeh ater, och sökle afvea genotn smekande att f;>rmä 

dem göra sig säliskap. 

-Rlingandeljud och musik behagade honom ganska 

”i\'Iot Pigan, som hölisnyggt efter henorn, vai' han .iitid 

mild, fastän hau ofta rönte hennes oviija. Oita sag man Ko- 

nom sleka hennes hand, liksora för att afväpna henno, och 

lika sätt Visa sin förbindelsc tili en annan, som, da han en 

gätig jagades af främmande jagthundar, frälsade hoxnom 

frän dem.” . r- .. . 
Allt bevisar huru de vilda djurens natur kan torancras 

genom ijppfostran, och att Mardcn ätVen kan an'.aga de hem- 

tama kreaturens mildare lynne 

Sasom skadedjur betraktad af Landthushällare, ochi afseende 

pa skinnet icke utan värde, fäster Mardcn Jägarens upprnärk« 

samhet. Jagten är dock niycket enkel. Göres den pa splrsnö 

följas fjatsn, hvilka äro större an kattens, och som djuret 

hoppar jemfota, stä 2 och 2, fastän nägot snedt bredvid hvar- 

andra, Leda de tili nägot träd, cch man upptäcker derunder 

nedfallne qvistar, vardiga lemningar af gamla fogel* ellcr Ic- 

korn-nästen, dem Märden at sig inrymt och utvidgatjsä är han 

«äkert der, och bür da skuten i boet. Jagas han ater, sä 

märker man, att han länge later Hundarne följa sig innan 

han söker sin räddhing i nagot träd, men sällan gör han sig 

müda att ga ut pä grenarne, utan haller sig fast pä stammen, 

deiifran han Ser jagttruppen fortskynda och stundom slledes 

räddar sig. Till erhällande af felfriare'skin, användas ocksä 

de vid djurfängen brukliga slagbomrnar, svanbalsar in m, 

hvarvid som Vittring följande prmparat berömmes: Gäs- 

ister, sönderskuren Lök och Hönskött sammanröras sä länge 

öfver elden, tills massan gulaar. När den ka’Inat tillägges 

litet kamfert. Härmed bestrykas redskapen, s3mti,sraäskureti 

halm strödd ikring stället der gillren äro lagde. 

Skinnet är en alimän handelsvara. De mörkbrunaste äro 

de mest anscdde^_ har vissa-tider-xa-fürvunancle 

mängd blifvit sänd tili Europa. Pa en gang säides, efter Pen- 

nants uppgift, för Hudmn*ßay • Compagniets räkning i Lon¬ 

don, T2,')7o goda skin; och vid lika tid och frän samma trakt 

förde Fransmännen tiii Rochelle ej mindre än 30,525 st. hvil. 

ket intygar sä väl klimutets som djurslägtets egea alstrlngs- 

t'Öimäga. 

Tab, föreställer djuret, tecknadt af framlid, Ryttm. Palm- 

struchj efter en lefvande och af honom länge fostrad Märd. 

Gesner och Bu^on lemn« oss ätven dylika exempsl.® 
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SPARFUGLA» 
STjRIX Passerina. Pa Finslta: Yöhho, TökhöU 

nen. Pä Fr. Cheveche, Pä E. Little Qwh 

Pa T. Kauizhin. 

Hiifvudet är slätt. Ögonringavne blekgulaj 

Kroppm ofvanpä mörkgra med hvita fiäc« 
kar^ inimder hvit, med spridda mörka 
fjädran Ögonkretsen af lika färg som 
kreppen» 

Lina, Faun. Sv. p. 26. 2. 79. Syst. Nat. ed. Gm, i, p. 296. 

»» 43- (St. Acadica) Retz. faun. Svec. — Lathim Ind. Orn. i. p. 

b. II — Syn. I. I p. 149 (St. Acadiensis). Bock. Preuss. Orn, i 

der Naturforsch. — SpaLowiky Naturg. p. 3. (Str. JFunerea minor) 

WilLugh.\ Orn. p. 69. (Noctua minima) — Rudleeks rltade foglar 

(Noctua. minor.) — Tengmalm i K.. V* A. Handl, 1793. s, 294, 

•Ä- xaltande och villkorÜgt blir merendels bestämmandet aF tin'»- 

gen i Naturen, sä länge Physiographen blott vänder sig inem. 

den trängre kretsen af yteliga formteckningar, och bat icka 

högre föremäl an att uppsätta ett register, och att faljä det,. 

Ugleslägtet, Sa utmärkt i Hökarnes flock, äger cn egeub. 

bildning som röjer sig vid första anblicken. Men detta oak- 

tadt, saknas sä väl fulla riktigheten i de hufvudmärken hvil- 

ka hittills äro uppgifne öfver Uglorne i Fogelsystemer, som. 

det bestämda, hvarmedelst de skiljas frän deras närmaste fr an¬ 

der, Falkarne. Näbben har ungefär lika skapnad och betäck- 

ning hos blda dessa slägter. Öfre käken, alltid längre än den 
undre, ar spetsad, krokig-ocn 1 Ranrcix oTatiraff ; den imdre: 

deremot liksom sfympad, och mot: ändan pä sidorne med" 

en tand försedd. Hos Falkarne är blott den öfre eilet begg«: 
käkarne tillika tandade. 

Näbbhinnan märkbarare pä Falkarne, saknas icka hel^ 

ler hos Uglan, fastän sa gömd under fjädrarne, att man stuni 
dom nekat den» 

Näbbens form och betäckningpassar slledes icke tül slägt- 

skillnad. De tjena äfven föga att ätskilja Uglornes artet, ej, 

mer än andre egenskaper befintlige hos enkle former af Faif^ 
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karne. Tungan Hr t. e. hos bcgge räniad och tvauddig, Näs- 

borrarne än aflanga, ärt heit runda, höljas af fjädrar, ehuru 

nagot mer hos Uglerna. Medelst storlekcn af hufvudet synas 

väl des?e öfverträffa Falkarnej men dess omkrets vicigas af ym- 

nigare fjädrar, och utom dem skulle det icke finn^s särdeles 

stövie. Äfveii örnUglans fjadrade hufvud är litet jemförelse* 

vis, Dst är derföie blott ett relatift marke, o-ch (let samma 

gäiier ocksä om ögon och öronen. 

Väseutiigare och säkrare ätskillnader finner deremot for« 

sl.arcn med tillhjelp af Anatomien och den inre organisatio" 

ncns betraktande, 

AIlts.\ träffar m an hos Falk.slägtet superciliar-benet, hvükct 

förenar sig med den Öfver ögonen framskjutande och tillika 

bakat böjde apophysen af tärbenet. Bade detta utskott och 

de!; nämde benet saknas hos Uglorna. Äfven pä det, hos al* 

la füglar befintelige dubbla benet som bidrar tili mekaniken 

af öfre käkens rörlighet, finnes olikhet. Hos Uglan har det 

en 3-faldig förening, Pä Gammar och Falkar är den endast 

dubbel. 

Ugloinas lärben äro märgfulla och utan nägon luftfängan« 

gande rymd, hvilket de andre af HÖkflocken icke sakna. 

Blindtarmarne korta hos de sednare, liksom hos Sparfsläg. 

terne, hafva en märkelig längd hos Ufvens fränder, 

Desse äga alla 12 halskotor, 8 i ryggen och lika mänga 

refben och stjertkotorj de i ryggen äro rörlige och icke sam. 

manvuxne, tvärt emot denvanliga sägen om de fjädrade djuren* 

Gaffelbenet är klenare än Falkarnes i allmäwhet, och pl 

Bröstbenefs sköld upptäckas vid sidorne hinnaktiga fiäckar, 

tvenne pa hvar sida. 

Största deien af hufvudets ben, alla af cellular beskaffen- 

het intaga, tili och med sjelfva Näsbenet och dess melJanvägg hos 

somliga, luftj och sä göra äfven höft, rygg och halskotor (utom 

Atlas) samt bäckenet, öfra vingbenet och de ben som bilda 

skuldrorne. 

När huden afdrages p| TJgfans hufvud, förvänas man nä- 
stan af de utstaendc- ögonen, pä ÜviiKa TTöTiiTiinnan är sä 

hvälfd, att hon tillskapar c-tt fullkomligt halfklot. 

Men Uglorna äro, som von Linne träffande säger , pä lika 

satt skiljaklige frän Falkarne, som Nattflyen äro det fran Fjä- 

rillarne; de förra höra natten tili, de sednare dagen. Säledes 

sasom Nattfoglar äro de ömtäliga för dagsljuset, Dcras ögon- 

stcn drar sig ocksa concentriskt tillhopa och blir ej smal el- 

1er aflang som pä kattorne. De väija dcrförc den mindre Iju- 

sa tidea (i dagningen och skymningen), för att lemna sina nä- 
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sten ©ch sok« de fordelar naluren tilldelt dem pl andra djurs 
bekosinad , hfilket sker sä, mycket lätlare, som desse da sof- 
va. — Mansken gynna de.s.se ströftäg i synncrhet, och de veta 
ock att begagna det. I nedanet lyckas jagten mindre, och 
det är da blott omkring dagens första och sista fimraa som 
de äro i rörelse; ty under morkaste natten äro de föga skarp- 
syntare än andra djur. Sälian synes Uglan om dagen, och 
skulle hon flytla sig, flyger hon korrt och lägt, men löper ock- 
sä fara, att da förföljas af smäfoglarne, af hvilka de svagaste 
plaga henne mcst, äfven der hon valt sin fristad pa grcnen. 
Llksom oförmögen att da försvara sig, ser man henne inotla- 
ga sina ovänners fördubblade skrik och anfall endast med 
nägra vridningar pä hufvudet och kroppen, tiüs hon, nät 
skytnningen infallcr, ater hämn-as. 

Till ersäitning för det eher utseendet bvistande i synför- 
mägan, äro Nattfoglarne begäfvade med mycket slarkare hör- 
sel, och hafv'a de proportionsvis Crgängarne störst af alla fog- 
lars, öppningarne tili hvilka, beklädde med cn egen hinna, 
kunna, medeist denna bakit drageu, nägot iiknande Eustachir 
trumpet i menniskoörat, ökas och minskas. 

Ugleslägtet, mängfaligt tili sina arter, delas beqvämligen 
i de med utstäende fjäderlofsat vid öroneii, och de som sak- 

na dem. 
Svenska Fauna ager flere af bäda slagen. Junos fogel, Uf- 

ven, är främst bland de förre, och Minervas el. Pärluglan och 
Sparfuglan de yttersta pa de sednarcs Irsta , och det är denn© 
sistnäradcs teckning och beskrifning vi fä faär bifoga. 

Sparfuglan ar ungefär af en Domherres storlek, stundora 
nägot större, men sälian öfver 5 6 tum i längden. Det ut- 
märkt stora hufvudet är tili färgen mörkt med kvita punkter 
eilet smä fläckar, äfven strimmor öfver allt spridde, särdeles 
uppöfver och nära tinningarne. Trajekten vid ögonen är nä- 
stan enfärgadj utaü den hos Pärluglan och mrdräarter sä syn- 
bara omkrets af egna fjädrar, Ryggen och Vingarne äromörk- 
grl, med hvita fläckar af cn iiten ärts vidd, än runda an min, 
dre ordenteligcn formade. Da vingarne, som tillsammanslag- 
de äro mörka, utbredas, synes nigra runda hvita fläckar längs 
öfter vingpetinorna. Bröstet är besprängt med likadanna fläc» 
kar, pä mörk hotten, och undre delen är mest hvit med nä¬ 
gra spridda brunaktiga fjädrar. Stjerten är nog korrt, och af 
samina färg som den pä ryggen, men «tjertpennorna äio pä 
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IvSren markte med 3 smala hvita ränder. Ban och fot^er Uro 
hvita och de sednare fjädrade ända tili de svarta kiorna. 

Sä beskaffad, synes Spatfuglan lillräckeligen skild frän en 

annan art som stundom uader lika benämning (S. passerina> 

i fogelsamlingar förekommit. En für Nordens Natural-histo- 

ria för tidigt mistad författare, Doct. Tengmalm har visat<^_)^ 

»tt den, äfven förblandad med S./unerea, är fordne Ornitho- 

logers S. Noctua, I ett berömt Systeraatiskt v»rk bärdensam* 

ma ocksä vär Landsmans namn. Hon skiljer sig frän Sparf„ 

uglan, säsom nägot större, längic och tjockare, hvit omkring 

ögonen, och med hvita runda fläckar pä ryggen, samt ving- 

peiworne pä yttra sidan tärningsvis och tili skiftes hvita och 

tnörka, ätvcn som de frärastc pä yttie brädden tydligt sag” 
tandade. 

Till skillnad frän andre inhemske kailas hon Pätlugla. De 

gaiiüe Grekerne kände henne, och som en af de flyttfoglar, 

hvilka tidtals besökts Ath4n , och hvaraf det Latinska ordi.». 

spräket upprunnit: Noctuas Athenas mittete. Stewart-i en 

Engelsman, sotn i denna fordom berömda stadenforskat i dcss 

urgamla minnesmärken, sag Perluglot flocktals s April dit an» 

komma och om hösten ater bortfara, Delta hav gifvit den san* 

nolikaste anledning, att det var denna Ugla som helgades Mi- 

rervsj i K^J.nervas egen statE. Fogeln är för üfrigt icke säll* 

«yni 1 de Äeste Europeiskel Länder, liksom i Norra Asien5 

och den deremot svapnde dclen af America, 
Hvad Sparfuglan ater vidkommer, torde hon ickc vara min- 

dre allmän, säsom sedd utom i Norden, ocksä i Österrikc> 

Preussea «ch Italien, och säges derjemte vara funnen i Nya 

Skottland, Om dennas hushälJsing är för öfrigt icke mycket 

att anföra. Sitt bo, gör hon i gamla^ ihaliga träd och lägger 

vaniigen 4 smi, hvita ägg. Möss och syrsor höra tili benncs 

matordning, och troligen skonar hon icke smafoglar om de 

kunna ertappas, Hennes jagningstid är just om mornarne i 

gryningen, da hon gemenirgen ger sig tiükänna genom ett 

ganska gälit ljud, medelst hvars härmarrde hon^lskall kunna loc- 
kas, äfven pä langt afständ'. 

Tabellen föreställer en Sparfugla^ hälften mindte an i den 
naturliga storlek, i hvilkcn hon stundom-.4xäÄ»», 

Kongl. y. Acad, Handl. 1795. 5. 287.: Dess Synonyme» 
aro: Stnx funerea. Faun. Sv. p. 25. 

Strix Tengmalmi GmeL Syst. Nat„ i. 291. lath. lad. Orn. 
P- 63. 

Strix Noctua. Retz. faun. St. 
Noctua Aldrov^ Orn. 8* 7* ^onst, de Av, p. gj. 

Major, Rudb. foglar. 
The Üttle OwI. Latham , Pennant, Lewin. 
Cheveche. Ruf. Ois. I 377. 
Fetite Chouetts. Briss, Orn, j, 51^, 5, 
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ÄSPING. 
COLUBER Chersea. Pä T. Nordische Natter 

Har ctt platt, ofvanpä nedtryckt liafvad, 

med en hjertformig mörk fläck bakom 

hjessen. Yttersta cändaii af stjerten .är pä 

öfre sidan ined en svart fläck försedd. 

Lhn, Syst. Nat. ed. Gmel, i. 3. p, lO^i« — Faua. Svec. p. 

285. — CI. 5. Amphibia. Ord. 2. Serpentes. — Re.ti, Faun. p. 

292. Linne i) Kgl. V. Aead, Handl. 1749- s. 249 T. 6. f» 

I. 2. — Link i Voigts Magaz. 12. 4. s. 204. .^Vlpera Chersea) 

StrQ/n i NaturHisf. Sodskah. Skriwter. I. 2. s, 25. 

D . . 
ar anmärkningsvärcitj huru nagre NaturaFsfer, faslän 

bade tili namn och egenskaper val bekanta, hafva likväl stun- 

dom varit sf vetenskapeiis idkare tnisskände. Bland sädanc 

mä Äspingen räknas, cn afde, lyckligtvis, fä Ormarter, hvilka 

Norden fick pa sin lütt. Som den allniänna och likasä den 

svarta Htiggovmen xedan intagit deras rum i detta Verk, ans« 

vi en sä beryktad slagting af dem som denna, icke mindre 

berättigad til! sitt, sä mycket billigare som^ verkli^heten af 
de-ss specifika ätskillnad blifvft .safi- f fräga. 

Nägon tid efter utgifvandet af den första monsterrullaa 

pä de Svenska Djuren, inhamtade Sverges odddiige von Linigk 

säsom naturkunnig den tidigaste kuaskapen om denne ürm, 

och hvilken sedan af honom först beskiefs och tecknades. 

Ehuru denna beskrifning saknade intet af det hesfämda 

som var den störe Författaren sl egit att meddela, har icke 

dess mindre tvifvelsmäl yppats hos andre om arten säsora 

egen, orsaken hvartifi bör sökas sa väl i den, utom i Norden 

sällsamma tülvarelsen af den samma pä ufrikes tracktcr, som i 

nd3'?taget pa en och aunan artfö.rändring af den allmänna 
huggor men. 

HvMken AUrovand, den förnämste af Zoologiens fäder j 

xned ^xnA'ipzs colore ferritgzneo menat, kan sä mycket mindre 
förklaras, som u'om en ofu’lkomiig afbild ingen egentlig de- 

talj derofver hos hoaom Snnes. Detta Synonym mä derföre 

nicd skäl uteslutas. Att vi icke eller kunna anfora dem flere 

sekler senare, af Lauyentz, Müller, Lacepede, Wolf, och Ra- 

zoumofsky, häileder sig fran osäkerheten om dsras föreralFjOcis 

tili undvikandc af att, kanske, inledas. 



Af Iciign Naturforskare äro deiemot S röm och Linh 

clo encia, hvars uppgifter kunna paras med de LiRr^leske, 

i.vilka äu vidare af oss bcUvrlr^c, innefattas i följande Iw- 

?i.rifning. 

Äspiiigcn är 5 allmänhet an.'tcdd fäsom niycket mindfe an 

c.cn alhnänna buggormcn, sä att man trott honom nä.stau spe- 

cisikt dei igonom utmärkas. EFier gran.skandet af flere, hade 

JJnne secU dem säUan öfVertrkffa etf godt qvarter i läng- 

den, och i tjockleken blott vara lilgot vidare äa cn svanpen- 

na. De ater som fjent tÜl moddier for den leckning som här 

bifogas, hafva dubbelt denna längd, och det är icke mindre 

sant att denna kan nagon gang ökas fill hälften mera, samt 

tjockleken i sädant fall jemlöra.s nted e.t stürre fingers. Vi 

halla emedleitid före, att ornicn aliniännast finnes af den stör- 

lek som figuren visar. Hufvudet är ovalt men mycket ned- 

tryckt, och nosen rund och truhbig, framdll svart och med 

6 gullhvita fläckar, liksom i ea halfcirkel stälide; öfre läppens 

kant är hvilnaggad, eller besatl med hvita fjäU samt en hvit 

strima dragen vid mungiporne, Ofver de sma, men eldige ögo- 

nen sitta tvenne aflange fjäHj äfvea som fiere smärre emellan 

nosen och hjessen, hvilken betäckes med ett, i synnerhet, 

större, Hufvudet är baktill tecknadt med en sotfärgad hjert- 

formig fiäckj inunder lyser strupen guihvit med svarla rUn- 

der, Munnen är försedd som hos de öfrige af slägfet, mecl 

mingasml tänder^ och iillika tvenne märkbara giftgaddar i öfre 

käken. ibroppen betäckes ofvanpä med smi aflinga trubbiga 

Ijällj Jivar och erTm^T! Sin upphojda refla. Pvyggens grund- 

färg äf oftast matt rÖdaktig eller rostfärgad^ stundom grä el- 

Jer ock som pl den allmänna arten. Det längs efter Iran huf. 

vudet löpande ziczac bandet är svartaktigt, samt de raot ud- 

dr-.rne stäeude fläckar lika mörka. Stjerten är spjtsad och yt- 

terst hei svart, eller en dylik ganska liten fläck nära dess än- 

da, Pä undxe sidan af kreppen synas buksköldarne svartblä 

med nfgot grätt blandadt^ och äro tili antalct 142 — 150» 

hvarjemte de uncler stjerten varande ufgöra 32 — 35 par '*}. 
Liksom 

Von Llnni räknade i.ijo buksköldar, 34 par Stjertfjäll. 

Strom - - - 145 - -- -32- 

Llnk - 

denna oHkhet oaktadt, bevisa beskrifningarne, att sam- 

ma slags orm varit alias fgreinäl, men tiilika det osäkra i sättet 

att efier antalet af sköldar och fjäll bestämma arten, 

Namnet Coluierhar blifvit sädane Ormar tillegnadt, som hafva 

^hMe Buktköldar och StjcrtfjäLl, Mer än 5-tedelen afderas stofa 

antal, är med Gift-Tändet försedd; de öfrige ägasädar.e alldclc’ 
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Liksom ryg^ens grunclfärg är förändiingsr unJerltaslad, 

sa är ocksa taggbrndets, hvilket stunclom träffas brunaktigt. 

Ä ö:nse sidor är de.ta mer li' gvagigf, och ej sa fydiigt i ljust 

iuaefa:+adt som pä den vanliga ILiggormen , för hvars unge 

eller högst ai'mt Ä'^pii.gea blifvit af somlige utropad. Man 

finnerdock i den hjtrtloimiga fläcken samt fjäüens ställnirg pä 

hafvudet och stjertens svarta äada, sä osvikeliga märkea, att 

desse arter tckemavidare förblaadas; ty fas än Onnaraes fär- 

ger äro icke sä'lan tili ayanserne olika, föibür dock teckningeu 

gerna ahid hos arten den sarania. 

Äspi.'gen är Nordens alster, I Sverige träffas han i d« 

medlersta af ven som i de södrare Landskapejne , och säledes 

fiän Upland ända tili Skäne Utom Riket har man igeukandt 

honom i Pommetn, Mcklenburg och Norriges Telleraarken'S>. 

Pä sidländ’a och med Al och Vide bevuxne stallen, väljer 

han framför andre sitt hemvist och tiiihall j men synes cfver 

*!lt vara mindre talrik och allniän. 

Hans egontliga hushällnirig är icke känd. Säsom Flugg- 

orm art iörökar han sig tvifvelsutan genom framfödande a£ 

lefvande Ungar. I löreiserae och krälandet är han sEsom blix- 

ten hastig, pch det är en vanlig sägen, att han af naturlig 
iliska utrräjl er sig genom ryggfjällens resning och ett skarpt 

bväsande Tvenne säkia exeinpel kunnn pä sitt satt beviltaa 

arten af djurets lynne. Fä Gottland, der han äfven blifvit 

funnen, upptäcktes en sädan Orm händeisevis af Landlfoiket 

pä ett Ställe j desse förf^ade af det ovanii^a i utseendet a£ 

ormen, som med resTe fjäll troTtsade dem som naiiades ho- 

noni, inbillade sig att se en Om med wöh , ihjäisirgo och 
hembr'agfe underdjuret tili gärdens ägare, som deruti igen- 

kände en stör Äsping, och än förvarar honom, En i Smliand 

icke, Denna märkliga ärkillnad som utan t vifvel medför ollk- 

het i djurens hushäl.'ning, föranlcdde Bonaterre, Hermann 

etc. att dela dem i 2slägter: Vipera, med Gift-Tünder, 

och Coluher, som saknade dem y och tägge underdeltes än 

vidare. i arter med släta fjäll och de med upphÖjd reffa, o. s, 

V. Till hvilka Äspingen kan föras, föijer läct häraf. 

•) Härmed torde icke den arten böra ferstas som Müller i Prodr* 

.ZooL dan. p. 303 kallar Coluher Aspis, Stniinstone Jicke^den 

som Strom i beskrifningen öfver Sondmör Stiftjanfört under namn 

af Gulfrcening, ty denne skall äga blekröda fläckar i kanten 

af Bnkskdldarne äfven som vid bukens sidor, hvilka fläekar 

saknas pS Chersea, och skall derjemte, som det säges i stode- 

ken 3 gSngcr öfverträffa Äspingen. Nat. hist, Sällsk. skr. 

2- s. Hvad Laurenti och andres Synonymer angl, hvilka vid C, 

chtrsea anföras, vill Link utesluta dem, 



A5PING. 

toende Nafiuforskare griper afven en dag en Äsping af smär- 

slaget pl sine ägor, och i klafva hemförer honom le£vande. 

Lagd pä spjseln i rummet, förblef han der sa fängslad i fle- 

re dagar, men gaf sig altid tillkänna genom rörelser och hvä- 

sande da nägon inkom; och när man äfven pä afstlnd härma- 
de honom , fördubblade han altid sitt svar tili tekn af arghet 

ech hänidelystnad. 

Pä de trackter der Äspingen är kändf, anses han för gan- 

skafarlig, och de slr han händelsevis künde göra, dödlige, 

Efter bettet svulnar delen genast, blir röd och fläckig, hvar. 

jemte den odrägeligaste angest infinner sig, som slutas med lii- 

vetsförlust, om ej en’desto tidigare hjelp mellankommer, I Sma- 

land büukar folket pa landtbygden, att i olycksfall a§ orm- 

beit nedgräfva t. e, den särade foten , £nr att, som de mena, 

häÜa gi£tet tillbaka; eller, om skadan skett j nagon tä , i ö- 

gonblicket afhugga den» Kan Ormen dödas, krossa de och 

jägga honom pä saret- Hvad säkrare medel beträffa, mä det 

äberopas, som under de förre Ormarnes historia blifvitanfördt. 

Till räga päoIyckan,saknas dock merendels tjenliga räddnings- 

ämnen vid ett sä kräfvande ögonblick, I Norrige användes ett 

medel j som mä tili slut anföras: att benet eller foten förbin. 

des genast med färsk En-trädsbark, och belägges sedan med 
linne blött t sur mjölk, hvilket flere ganger förnyas, Härige- 

nom bringas foten i svettning och giftet utdrages, Huden af- 

fjällar sig efterät, dl kuren iyckligen aflupit «3, 

Tab. föreftälier en jisping’ i naturlig stotlek, tecknad e&> 
ler naturen. 

En liten del af rygghuden särskillt sedd onder synglaset». 

von Aphtlen i Ofvers.] af Bom'are. Nat hist, 7, 34^!,. 





RÖTSIMP A. 
COTTUS ScORPiüs. Skrahha, Skälryta, Ulk, Pinulh 

Pä Fr. Scorpion marin. Pä F. Fatlier-Lasher. Pä 

T. WoUku^e, ICnurrhan. Pä D. Ulke.. Pä N. 

Fiske-Syrnpe. 

Hujvudet är försedt raed flere taggar, samt 

den öfre käken nägot framstäende.. Strälar- 

ne i bröstfenan äro odelte. 

L'inn. Syst. Nat» ed, Gmel. I. 2. p« CI. 4, PiscES ; Ord. 5 

Thoracici. — Faun. Sv. p. 323. — SkSnsk. res. 305, — Faun. 

Sv. p. 323. Arud, Ge.n. 49, Syn. 77. Sp. 86. Bloch Deutschl. Fisch, 

2. s. 18 T. 40. — Pennant Brit. Zool. 3. p. 218, I. 40. — 

Faun. Grönl. p. 157. — Tönning i Trondh. Saellsk. Skr. 2, s* 345* 

T. 13. 14. 

E^huru de emellan Vändkretsarne uibredde hafven, synashy. 

sa ett vida större antal invlnare, utmärkte för sina Former och 

sin brokiga yta, än de som äro Polar-regionerne närraare sä 

Förekomma dock här äfven nägre af icke mindre sällsamt ut- 

seende, Sldane. äro Sintporne} genast ökände af deras meren.» 

dels taggiga hiifvud bredare än kroppen .1 som är liten^ jemfÖ- 

lelsevis, och tdan fplU De äga iänder i bägge käkarne och 

deras gälhinna har 6 strälar. Mannens öpning hr ganska vid. 

Ögonen. sitta midt öfver pannan med tackhinna försedde, och 

de dubbla näshälen ligga tätt bredevid, ehuru föga synbare* 

Af 8 fenor som tillhöra kroppen, befinna sig tvenne xdclbrö* 

stet, och äfven sä mänga pä ryggen oeh buken, en anal samt 

en stjertfena. Ichtyologerne hafva antecknat 9 i allmänhetsä 

bildade arter, och af desse höra 5 tili vär och Nordens Fau¬ 

na 

RSlsznipan eiler Ulken 5t en bland dem och träifas Sa väl 

5 Östersjon som i Norrsjön, och säges vara icke mindre a?I- 

män i det NordAmerikanska hafvet, kring kusterne af Grön¬ 

land och Newfoundland. Den första figur som i Naturhisto- 

liens häfcler af den samma förekommer, gaf Aldrovand l6l6, 

Äien utan vidare beskrifningj en sldan lemnade dock Scho- 

Cottus cataphractus (Bottumus) , C. qvadricornis (Hornsimpa) 

C, Buballs, C.Gbbio (Steasimpa) och denn* C, J'corpius, 
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mveld korrt dereFtcr och kallacle fisken Ha/sskorpion* 

highhy granskade hoaora ?n nogare, ehuru han orätt förena- 

de den med Bellonti Scorpseua^ en msning sj:ti äfven irriedt 

Artedi-i Linne och Pcnnant , mea af hvilkcn Bloch sedermera 
visat oriktighelen. 

Heia fiskens längd äc 6 — 9 tum. Flere spetsade uplioj- 

ningar och utskott pl och ikring hufvudet, göra det liksom 

mängkaaiigf och ge fiskea ett förfärande utseende. Tvännc 

korrta och röiiiga taggar sta bakät böjde framför ögonea, 

och 2 xie bakom dem Samt ficre kortare vid öfre käkens .sidor, 

Gällocken eller kinbeueu äro i kanten väpnade med 4 länga 

uddar, medelsu hvükas utspäncande, da gälarne opnas, kroppen 

tiil «tor del mot ovanliga anfall betäckes. Form och längd 

är dock icke alttd Itka pl desse försvarsruedel. Munnöpningen 

är ovanligt vid , hvarföre fisken fätt namn af Vidkäft i Nor. 

rige, Käkarne kunna in och utskjutas, och, soravanligt, den 

ötie i'ramom den undrej och äro besatte med flere rader fina, 

hvassa tändev , dessulom Annas i gom-hvalfvet tvenne aflanga, 

rasptika tlicr fin;;;ridai;de knölar. Tungan är korrt, tjock oeh 

hard samt fastsi tande, Nashälen synas framför ögonen. soßi 

sitta mitt i pannan, knapt en lum ätskilde , stora, nagot af- 

iänga med sv;;rt pupiil, samt röd el kopparfärgad , broazcrad 

i hvitt failande Iris. De vid ögongroparne uphögde benen. 
tillskapa en fara, som löper ända burt ät ryggen, Under gäl¬ 

locken, som best! at 2 skifvor, är ügälöpniugen tämmeligen vid, 

och gäihinnan försedd med 6 breda benaktiga stralar. Grund« 

färgen pa hufvudet och ryggen är svartbrun, med ljusa, i 

grünt failande prickar eller sma fläckar. Sjtifva kroppen eller 

stammen afsmalnar mot stjerfen,c)ch är i .stalle förfjäl} bosaft, 

i synnerhet mot ryggen, med smä skarpa värtor, hvilka stun- 

dom äro knapt märkiigs, som dct liänder hos honoi ne. Sido- 

iinien, som är utinärkt skarp, löper nästan aldcles rak, när- 

nrare den nägot kuiiiga ryggen äri buken, hvilken .sednare är 

mycket bred. Pa honan är den niest hvit, men haneus, ända 

up under hufvudev, silfverlik o&h siötande i blatt eller grünt. 

Vid sidornc är kroppen Siundom guldfärgad» .serdeles värti- 

den, men merendd.s altid medmörka orediga fläckar och bähen. 

Bröstfenorne äro myckelr stora , i synnerhel hanarne.s, snmt 

brok'ga, orangelargade nicd mnrka fläckar. De hafva 16 enkla 

stralar, som i ändarne äro veka. Bukfennrne, som sitta bögt up 

emeilaa de förra. äro lärga och 3-straliga. Mi lt pa buken 

.'iynts Anus hvars ena med r2 .stralar är oval och mindre 

än de mot>‘5var:'nde pa rygp.en, af hvilka den främre har 10 

stralar, är nnndre och rundad; den bakre 16, och är rät- 

aidig, ÄndtPgeu har stjerten ea rund form 3 med 16 — lg 
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strälai i dcss Fena. Alla äro mer och mindie genomsVr liga, 

malpcle mecl hvita och svarta flSckar hos honan; hanens ater 

äro iblancl caitnosinsröda. Stralarne synas Öfverillt odclta. 

Vid inä'fvornas betracktande beflnnes magen i form af ett 

V med speisen vänd nedat och öpnar sig ofvantill i en stot 
och nied flere Bllar pa längden försedd mag trnpe. Tarmka- 

nalen är ungefär 4 tum läng, och iigger 5 3-4 S formiga vrid- 

n'ingar. Kring pylorus sitta 0 masklikt kiökte cylindri.skc bihang, 

af olika längd och betäcka magen tili en del. I.efren är slor, 

knapt cielad ellcr med tydeliga lober, an Ijasgul, Sa orangc- 

färgad eller ock hvitaktig , med en eggrund gallblasa pa un- 

drc sidan vid magen. Njurarne ügga ä ömse sidor af rygg- 

raden och sluta sig i en vid uiinblasa. För öhigt är bade 

Mjölke och Rommassan dubbeL och pa hvar sida om buken 

sitta IO refben och i ryggraden 35 kotor. 
Man har tillagt denne fisk en särcleies egensknp, alt da 

han gripes ge ett slags ljud it'rän sig, i följe hvaraf namnet 

Stetnurrer eller Knurrhahn skall härleda sig. Detta läte upkom- 

mcr fÖnnodeligen af ett hastigt utflasande af det iusupna 

vattnet, äfven som af lüften ur simbläsan , och är sälede'^ eit 

verkan af kroppeus hastiga hopdragande: dyljkt mhrkes ock 

hos andra fiskar (t, e. sasom Cobitis, Triglae och Zeus-arter), 

Fran samma grund masle sökas orsaken tili enföregifven darr- 

ning i handen, som skall märkas vid munnens första öpnan- 

de och utspärrandet af fenorne da fisken gripes, 

Han ;mmar mycket fort, hvartill säkert de stora fenorne 

bidraga. Sommartiden besöker han kusferne, men häller sig 

ora vintren pä djupct, Af naturen djerf, är han fÖr sin 

glupskhet oförsigtig , hvarföre han tar lätt p| krok och bete. 

Eljest är han tilltagsen nog att angripa större fiskar än han 

sjelf, och skonar icke eller kräftor; emedlertid äro sill, smä- 

lax och dylika hans vaniiga föda. Vid fängsten af Torsk föl- 

jcr han ofta med i nätet ander jagten efter dem. 

Lektiden är i Decemher och Januarii mänadcr, da eggen, 

som äro rödaktige, afsättas hoptals emeilan tang och sjögräs, 

förmodeligen utan att modren visar dem samma omvardnad 

som hennes Hornsimpan ger ät sina, i det hon Hg- 

ger pa dem ända tills kläckningen. I sanning besynneriigt 

fenomen i fiskarnes historia! 

Rötsimpan ätes icke pä alla Ställen. Pä somlige vid vät 

södra kust fiäs den och bfgignas sasom rätt biukbar, Vid de 

Tyska ater hal'es hon för svinmat. Inbillningen om faran af 

styngen fran taggarne, ml ä^vcn pä sina stallen välla fiskens 

ratande, och fräii forntiden tülcielt honom Skorpions namti 
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och egenskaper. IDanmark sages Röisimpan vara känd undet 

titel af Kjöbenhavns Torsk och brukas af de f.ittigare tili fö- 

da, och i Norrige kokas trän af lefren. Grönlätidarne skola 

sättaett högt värde pä fiskeiij sasom i dcras tycke ganska läc* 

ker och nyttja säppan pa den sarama tili sjiikiuat. EnllgtFfsr, 

hricii berättclsCj förtära de sin K'inininak •••'j bade torkad och 

kokt, och ibland aideles ra, äfven som romrncn, Sa oüka ära 

smak och fördomar hos folkslagen, 

Tabellen föresiällcr en Rötsimpa i simmande slällning, 

tecknaii efter natiiren af R. o. R. Palmstruch,_Storleken är 

nägot mindre an hälften den naturliga. 

A. visar conturen af liKsken sedd upifran pä ryggen, 

B. genomskärningen. 

^') Fiskens namn hos dera. Hanen kalla de derjemte Kivake ocb 

Honan Narlksockj 
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LOPPSLÄGTET 

Sfora och säPsynta former ho.«! Djuren mä billigt Sdrage S5| 

vär förundran. Huru förvänancle äro icke clcssa lifvadc ma.i- 

sor af Elefanten, Noshörningen, Niihästen och Hvalen, ccii 

ännu Hier uräldrens ofantligare djurleraningar! Men hvilken 

n-ängd af varelser hvimla icke i Naturen, som knapt märkba- 

ra för det vanliga ögat, för forskarens blickar framte egen- 

skaper analoga nied de jättelika alstrens. De iiksom bekräfta 

uttrycketaf PiiNit/s; Naturen är störst i de minsta tingen» 
Loppslägtet, ett af de mest namnkunnige bland Jnsecter- 

ne, har^ utan tvifvel för dess vidsträcktabekantskap med men- 

niskan, näsfan haft ansprak pä de Naturkunniges upptnärk- 

satnhet. De synas icke eller hafva sparat hvarken tid ellec 

tnöda att förklara dess märkvärdighcter, hvaraf det som maa 

nu gär att meddela , torde vinna sä mycket mera bifaii, scm 

föremalcH äro icke af de minst familicra. 

Von LiSNe inrymde detta Slägteibland Kryparne 
men en bätire ofversigt af den naturliga frändskapcn e- 

meüan Insecterne, föranledde Fabricius, att, för det öfver- 

enssliminande i sotvlige organer med Bladsput- och Blirfis» 

familierne, föra Loppan tili flockenbland hvilka hon 

tillegnar sig följande Hufvuclniärken: Muoinen med inlöjdsna- 

hel-> livars halja bestSr ^ß-^^ leder sch cmfattar eit tagellikt sug- 
rör^ 2 sntä skifvtr sitta vid snahela-^ 

Länge var endast en art «f Entoniologerne uptecknadj men 

sednarc forskningar hafva uptäckt fiere, och möjligt vis mä 

framtiden gora det an vidare. Emedlertid se här det vigtiga* 

sie af deras historiu, som vi känne« 

I. Allmän Loppa. 

PULEX irrttans. Pä E. Kirrpu, Pa Fr. Puc«. 

Pä E. Fha, Pä T. Floh, 

Kröppen är oval^ trind och mörkbrun^ Sna- 

beln är nägot kärtare an tränire laren. 
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Linn. Syst. nat. ed. Gmel. 2923. CI. 5 Insecta. Ord. Aptera, 
— Faun. Sv. s, 1695. -- Fair. Syst. Entomol. p. 751. (Ord. VII. 

Ryngota) — Leeuvenh. epist. 76. f. I — 20. — VdiUn. Op. I. 

tab. 25. f. I. Diacinto Cestone i Transact. R. S. Vol. 21. n. 249. 

p, ^2, 43. — Frisch. Ins. II. p. 8. — Jollot. Mierogr, l. I. t. 3. 

— Bonan. mler. f. 5Ö. — Baker mier. t. 13. f. ß. — Lcdermidl. 

mlcT. 4. t. 20. — Süll. 22. f. 146. — RoeseL Ins. Belast. 2. t. 

Sy 3, 4' 

Nar Redi upgaf 29 arter utider samma slägtnamn af Loppa, 

bevisade det tidens obestätrida begrepp om Siägtets kännentär- 

ken, sa mycket mer sora den mäst bekanta kund' med ingea 

paras. Det var ocksä lika oratt soni löjljgt alt Kircl.er 

kallade Loppan en Gväshoppa utan vingar , och alt Roeset 

satte henne närmast Mypgorne. Ehuru hon seclan inlog !ik- 

som ett naturligave lunt ibland Krypatne> hav hon ander ve- 

tenskapens stigaude flyttadt tili en annan flock, ehuru hon äf- 

ven deribland synes pä visst sätt öka Natursystemsls ano" 

malier. 
Men latorn oss med väpnadt öga afskildia det lilla kräkety 

ett föremäl ytnsoni för härmen och löjet, ymsom lös Skald^as 

sang och Moralistens betraktelser. — 

Flufvudet pa den Allmänna Loppan är Hlet, kullrigt ocT? 

fram tili sluttandcj och visar vid dess nagot plattade sidorett 

par rundaj glänsande ögon, hvilka, enligt R o es e ly äro sam- 

wansatte af.ctt otaligt antal smätre. Nedfinföre- pannan sitta 

de karta , raka och ständig! rörliga antennerne , bestäende a£ 

4 trinda leder, hvaraf den sista är knapt märkiigt tjockare 

men gleshärige. JVlunnen utgöres af en snabcl, med tvänne 

smä spetsade skifvor vid dess bas. Sjelfva snabeln som är 

rak, tfind, och böjes vaniigt tillbaka emellan frambenen un- 
der bröslet, äger ungefär antennernas längd och formeras af 

«n balja, som dclbar i tvenne halfcylindrer, hvarclera försedde 

med 5 finhäriga leder, omgifver ett tagelfint genomskinligtr 

lör, som framskjutit emellan den öpnade baljan , tjenar bade 

som syl och häfvare. Baien är tre sänger längreän hufvudet, 

©ch har 5 segmenter, alla, i synnerbet den andra i ordningen, 

Ovidlus Nascr. __ Da I Ins-Wit. Arb. 4. s, 12^ Ouvrage 

ä laMode eher Historia om en Loppa och en Sexstyfver, __ 

Opi^Ii Jocoserü DIssert» Juridica de Pulicibus. Marpurg. ißSt- 
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Iring kanten styfbSrige, Äfven ä ymse jidor,n^ellan ögal och 

munnen, synes ett rundt harkantadf fjäll. Bakre delen af 

kroppen ar eggfornng , mörkbrun och foga märkligt samtn*n. 

tryckt. Ryggen ar kullrig , bctäcRt af 6 glansande segtnen- 

ter eller sköldar, kantade med glcsa, r?.!;a, syllika och nyjrka 

tiär. Pa buken, s«ni är ljusare och half gcnomskinlig, synas 

äfven segineufer, fast nnadre tydligt utinärkte, och med gf®' 

sare har ün vid den trubbiga, urnjupta bakändan. Det främ- 

sta fotparet sitier fästadt tät£ urder bufvudet; en högst 

mävkvärdig egenskap hos Loppslägtet; och de tvenne iöijan- 

dc parsn utgä frän bälen , emeilan halsen och buken, tncdaii 

dst bakre äger dubbel längd och tili hoppande en äfven sa 

slägtet egen förniaga, 
Xären äro afiänga, nagot plattade och glesharige, «fve« 

5om de nästan lika länga benpiporne. tiälarne besta af 5 le* 

der; den första läng och cylindrisk, och de füljande karta , 

runda och med lina här mellan hyarje ied besatte, samt de 

sids'tc ändade med 2 inkrökta klor af sällsynt rörijghet; en- 

gäfva som fötterne i allraänhet äga, 
Könet hos Loppan kan utan sväiighet urskiljas. Den olar- 

da blicken igenkänner straxt honan i den storväxta Loppan, 

medan Naturalisten dömer frän den mer och mindre kuliiigas 

ryggen, segmenternes härighet och parnings-delarne, hviika 

vid det yltersta af bälgen lä!t uptäckas. Leeuwenhoek oeb 

Rösel hafva sorgfälügt afbildadt dem, 
Omtälig för kölden , väljer Loppan i synnerhet den mif- 

dare ärstiden tili fainiljens förökande; men om tiiifallet gyn- 

nar henne, är väi ingen tid undantagen. Vid parningca, som 

liknar Gräshoppans eller-Sy^rsans, sitter hanen fästad inimder 

sin maka, ofia langre an en timas tid— -Gehast efter denna 

förrättning, börjar honan att fälia sine egg, 15 — 2o stycket? 

efter hvarandra, likväl stundom under en tid af lika mänga 

timar. Hon lemnar derpä fröet tiü sin afföda at naturens om, 

värdnad, tränar sjelt hart, svartnar och dör inom par da, 

gar. Hanen, som säges para sig ännu n.agra ganger, blir der- 

«fter icke eller länglifvad, 

När nu honan afsatt eggen, som äro aflSnga och hvita, 

och detfa skedt pä passande stalle, säsom i fuktiga sopor^ 

mullhögar, aska m. m., blifva de sS liggande i 6 — 7 dagar, 
hvarefter de, enligt Leeuwe.nhoeks,Roesers, Cestones 

och Frisch’s noggranna upgifter, öpna sig och fotlösa änger 

utkomma med kropp bestäende af 15 lecler, och munn med 

sine frätredskap försedd, samt bakom hufvudet en gulbru» 

fläck. De äro i beständig rorelse, men rulla sig ibiand tiil- 

»ammaas, och krypa ofta ned under yfan af sUt lägcrställe. 
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f'r aft söka sin föclk. Efter II dygn blifva de orörlige och 

lövvandlas liü puppor, hvilka smäningom fä loppgestalt, som 

efter föijande ii dagar fullkomnasj och si ,sä är den nya kolo- 

nien inom 4 veckor danaci och utvecklad. 

Loppans lifstid beror af tUUället att parasig, etnedan det- 

ta är ftersta malet för hennes vareise. Emedlertid nyss ut- 

koeimen i verlden,begagnar hon sin medfödda gafva att lyfta 

sig i hugi'cn' oth tili afstand flere lootde ganger större äii 

hc’ines egen länge). Hon gör säledes de vidsträcktaste resor , 

bc üker obekauta orler, Iramtvänger djerft pä de otillg^igeli- 

gaste lönstälienj gynnad sä väl af sin smidiga yta, sin pansar- 

Hka beklädnad, som af sina länga häftyg och de tlna borster 

hvp.rmed hennes delar äro besatte. 
Men alla dessa Loppans utsväfningar, asyfta att tilifyllest- 

göra hennes blocliga aptit medelst ytans punkteraade pä dem 

af den d'dggande klassen, hvilkas nära bekantskap hon äger 

naturligt anspräk att göja; först ock främst hos djurensHer- 

re, och sorn det pästäs, helst hos dess vackra hälft w-:s)^och 

dernäst hos hunden bland husdjurenj samt hären, räfven och 

kanske flere af vildmarkens äboer. 

Det är svärt alt säga, huru Loppan är nyttig i djur-eko- 
notnien. Hon följer sin bestämmelse som ett lefvande kopp- 

ningsmedei. Men af aÜa lifvade varclser röner hon likväl det 

olyckligasle öde. flalad- och förfölgd lör sin qvickhet, faljer hon 

ett hvardags olTer, ofta äfven för de skönaste fingrar, hvilkas 

Ägariniia vlsst icke ioljer den helige Francisci och bans Or* 

dcMS excmpel, att räkna sädana inord tili dödliga synder. Att 

spara sig förebräelser, künde andra nyttiga upfinningar använ- 

das. Harskio brnkas t. e. i Dalarne, ati lägga emellan säng- 

kiädevne säsem förträffiigt samlingsstäl’e för gästerne. Anti- 
düter och skyddsmedcl “kunna äfve.-; vinnas genora bruk af 

Polcya, Kyndel, Surkullor, Abl-löf och Jungfru-tväls - poly- 
gon , da desse pä behörige Ställen spiidas och ntläggas. 

Men mu det icke eller Ic’ii-'as, att snille ej eller sjknats 

för uptäckten af en crde-nelig Lpppfälla. Den rönta fördelen 

af dess iyckliga bruk är oss väl obekant j dock är det säkert, 

*5») Den urgamla fördomen om Loppans tvefydiga Ursprung Aä« 

smuts, datum och afskräden, aase vi säledes knapt nödlgt att 

r.'ämna , äa mindre att bestrida, Att nawust Pulex kan härröra 

af Pulvis är icke orlmiigt, tillskapadt i okunnigh-jer.» tidehvarf» 

och mS hända. har historien om Lopporne frän det med Moses 

staf unlrörde stofict i Egypten, en dyUk uprinnelse. 

Linn. Faun. Sv. p. 47y Piabitat in hominibus, prtesertim ferai- 

aisj antumao vulgaris, lOpizii Jocos, Dissert. omtalas Sf iri* 
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upgiften ofti clcnsamma, inom kart tid eihällit 4 up^sgor 

/itt det ätvcn gifvits cn besvärjelse-form utgangen frän 

sjeHva Pafvestolen mot Loppor ocb annat ohägo, ciä inhäm- 

tas frän Catolska Kyikar.s Legender.» 
Bland antaien äi konster ma ’äfveu den räknas, att u'^ed 

kedjor fjettra Loppor. Desse bejors finhet cfvergär snart fa- 

reställningen ; nun verkligheten deraf bür ätve.n sä litet be- 

stridas som den att^an i Paris ger spectakel af Loppor, hvH- 

ka spande för vsgn och rned postillioaen pä ryggen väcka ä*» 

skadarenas förundraii. —r 

Pa Tabellen forestaller 
A. En allraän Loppa, sedd genoin stärkt förstoringsglas, 

I, Ett egg af en Loppa. 2. — En larv efter Roesel och 

Leeuxi^enhoek. g. — Loppans hufvud särskildt, tned anten- 

ner och snabel inycket {örsioradt, 4. — Snabeln med si- 

na tvä baljor och det tagelfina röret, 5. — En pappa mer 

an tili hallten fuUkomnad. d. — Ett par, som de äio vid 

parningen lörenade, —' 

tss familiäres foeminarum h. e. PuIIces; och hos Na so oet l>c- 

kanta: ”Parve Pulex.amara lues, inimica Puellis.” 

•Jf Skriften kallas die neu erfundene curieuse Flöhfalle och ut- 

kom i Nürirberg 1739. Fällan bestod i ett Elfenbens Rör 
Öfvcrallt med häl genomborradt. 1 der.na inpassades en Cylln- 

der. som med färsk blod beströks oeh insattes i rÖret. Det be- 

gärliga födämnet lockade lopporne in genom hSIerr, da de fast- 

nade 1 parti p5 den klibbiga Cyllndren, och künde sedan, soßt 

Förf. Säger: ’^nach belieben ermordert, ersäufft, todgestochen, 
gespissen> aufgehängt unTTiTdäs unterirdische finstere Reich der 

MauIwurfFe gesandt werden,” 

Denne iyder som följer: Adjuro vos mures, limaces, puIIccs & 

omnia animalia immunda, corrodentia, hoc in territorlo (Hedu- 

ensi in Gallia) & parochiflatu exlstentia, ut a dicto territorlo 5c 

parochla discedatis, in norine P. F. & S, S, Amen, 

«hässan. Consil. 
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2. Hüd-Loppan. 

PULEX pe’nEtrans. Pi Fr. Chique^ Pa E. 

Chego. Pa Sp. Nlgua. 

Snabeln är af kroppens halfva längd. 

Zi/2/j, Syst. Nat. ed. Gmel, 2924. Fah. Syst. Entom. p, 
753. Sp. Tnscct. p. 385. Oy 'udo Summ. p. 127. Hacluyit Voy. 

p. 449. — AbbevilU p. 2*^6. — Ligtnler Voy. p. 65, Martgr. 

Bras. p. 249* — Laet. descr. 5. p. 64T. ■— Rochef. Hist, des An¬ 

till, c. 24* p. 272. — Frei- Voy. T. I.   Sloan, Voy. intr. p. 
124. ■— Voy. I. I. 7. Catcsh. Hist, of Carolina 3. p. ic. — 

Brawn. Jam. p. 418. — Bankroft, gvian. p. 245. — Svarti i K, V- 

Ac. Handl. 1788. p- 40- T. 2. 

Om det lilla Husdjuret som vi nyss beskrifvit, utmärker sig 

genom sitt näsvisa umgängessätt, och lemnar blodiga spar ef- 

ter sig vid de täta besöken, förtjenar det viil icke de elaka 

tillmälen som dess slägting, ett af de iligörande krä- 
keiijsom det blef Wcstiudiens lott att hysa ocli framalstra «), 

Med kortare kropp an hos allmänna Aileri, cfverträlfar 

denna knapt 3 ganger Ostmätten i storlek. Dess lilla hufvud 

ar trubbigt och inböjt, antennerne finhari.,c , och snabe’n nä- 

stan längre an halfva kroppen och gömd under bfiior. Bälgen 

är kärt, rund och sammautvyckt med mycket knllrig rygg, 
hvars segmenter äro bäri-.antade. Euken synes aldeles bar, 

och den bskre ändan nSgot unijupcn och luden. Det första 
fotparet siitcr sorn vauligt tä.f nnder i.ufvudet, och det sista 
eher tredjc är duhhWt längre, taed tjocka lat och langa ben- 

pipor, samt häla. rred firdiariga leder. 
Kröppens färg är heit bfek, i följe hv.-raf kräket med svl- 

riebet uptäckes. BcFintligt endsst traklev ircilaa VändKret- 

sarue, väijer det der sitt tiilhäU pä nuürka och oiena sfällcn, 

S-) Sädane ärO der fiere, och kunna utan tvItVel rntnska de an,^e- 
näma intrycken af rarma Americas prackttV.lla natur: Pedi- 

culus Ricinoides och Acarus sangvisuj^. s, bäggc hudloppan» med- 

täflare; myriader ,af knott och myggor, att i.-ke nämna, Scorpi- 

oner , Tusenben, och otaliga gifffuHa Amfibier. 

Att Hudloppan fätt en plats I Sv. Zoologi, mä icke ogillas, 

da Svetige äger cn besittning mellan Tropikerne, der Lands- 

män maste dela ödet med Infödingarne , och äfven som desse 

CUmatets besväriigheter. 
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iblancl asban i eldslädcr, i sophögar och dem af rutnader vext- 

lemiiiagar. 
Frän dessa smutsiga gömslen gör det sina utvandringat 

för att finna passände föiemäl, hvarpä det kan fästa sig. Sä- 

dane äro först och främst barfota vandtande, sasom Negrer 

och Indianeri ehuru andre, bättre betackte, äfvcn löpa fara 

alt deraf angrjpas, bvilket äfven Fräralingar och nykorane ic¬ 

ke sällan fä besanna, 

Det är i Hudloppans och troligen mest i honans natur, att 

under det kittlande, som är familien sa eget, söka att inträn- 

ga sig under huden och stundom under sjeifva naglarne. En 

person, ovan vid desse besök, märker det merendels icke-’ 

Efter ett par dagar uptäcker man först en Uten rodnad, utan 

värk Com icke den obudne gästen intiängt undet nagon af 

naglarne), en uphöjning visat sig pä huden, och-denna tilltar 

snräningom; öpnas nu den samma med en näl eher udden af 

cn pennknif, finner man Loppan orörlig, vänd med hufvudet 

mot öpningen, samt bälgen sä utvidgad, att hufvud och frani- 

fötterne blott kunna skönjas. Sker undersökninge-n senare, 

ellcr efter 14 dagar, är allt teckn af Insectform utplanadtj, en» 

dast hufvudets Ställe utmärkt som en utstäcnde punkt, och dea 

af bälgen tillskapade sacken, fästad vid cellulosa i halet och 

stör som en ärt, befinnes vid dess öpnande fuU af egg, hvil* 

ka efter deras fötvandling, frän deras brustna nästen utbreda 

sig tili vidare förödelsei. 

Negerbarn som vantrifvas eilet sakna eftersyn, fä stundom 

bade fötterne och fingerändarne fullsatte med sädane Lopp- 

bon under huden, Det händer äfven att nägon äldre af desse 

Africas söner, mindre sorgfällig om renligheten, af dolska ei¬ 

let tröghet (kanske af sjuklig falienhet) lemnat Hudloppor 

radrum att bebo och härja deras mest köttiga bakdel Man 

häpnar vid ä'^ynen, mtn knapt mindre vid botcmedlen som 

användas, remL gissein, som under slrandet öpnar ohyrans- 

nästen, hvarefter slren för att läkas, blifva, äfven tUI Patien- 

tens muntrand'e att framdeles värda sig bättre, tvättade medi 

Saltlaka och Citronsyra. 

En daglig praktik gör Negrerne mycket behändige att 

utfaga desse besvärligc inhyseskräk, Ocksa omialarSir Hans 

S loa ne huru han ägde bland sine Negrer en qvinna, som; 

varit Dfottning i sin egen fädernes-hygd, och som varrycktbas 

för sin snäUhet i denna konst. 

bedan eggsätken är uttagen strös vanligen litet fobaks;« 

aska i saret, ellei bestrykes det med olja. äfven som med ör- 

vax, Merfelst Opü tinctur, drupen pä de öpnadc stallen jkaa 

svullaad och sved» förekommast 
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BÜda sig ater värre sär, liksom af frätande natur, hvilket 

händer Negrerne, bereda de en salfva af Tval och Tranoija 

F a att dsa begagna. Men sllr dodkött tili och sköt5el di 

saKnas , lär tiagedien snart slutas. 

Att tvätta fötierne med Citronsaft, anse somlige som ett 

P. aeservaüf i Negrerne betjena sig ock af visse kädor, och Bra- 

silianerne af Palrnolja blandad med Anotto för samma ända. 

mal. lakttages snygghetetij torde detta snarast vixmas. 

Det är märkvärdigt nog, att Hundar oeh Kaitor stundom 

dela huäbjiideas mis'iöde att hemsökas af Hudloppan. Man 

har sed heij eggboet tiilskapadt meüan tarne pi dem; men 

de veia ock all med ttäaclerne göra sig qvitte sin olägenhet. 

Vid betrackiandct af alli detta, mi Europc‘>n lyckönska 

sig, att i sin hvardagsioppa äga, om icke en fredligare, ätmiu- 

stone mi dre irucktansvärd Parasit. 

Pä T u resiäUer B en f{.idloppa) med tillbjelp af syn* 
g’aset, mängfaldigt törstorad. 

3, FKiNN-LOPPA. 

PU LEX Segnis. 

Kröppen är afläng, nägot hopkiäiiid och blek- 

brun. Snabeln är myckec kärcare an fram- 

iären. 

S.hönherr i Kongl. Vct. Acad. Handl. Igll.s. 93. T. V. Goere 

i Beschafft, d. Bätl. Ges. Nat. fr. 2 s. 256. T. 7 f. j. In- 

sect. Belast. 2. 

De :na art har raycken likhet af den Allm’änna, mea är 5 gSn« 

ger :'.i;ulre , kroppen mer länglagd samt af mycket Ijusar« 

färg. Snylet äger knapt de främre lärenr längd, Bl.'eii är hop. 

kla.nd pa hvilken det andra segmeitet är mörkare och lik- 

som de ^frige med svarta styfva här besatt. Ryggen är äfven 

ndg) hopplattad med harkantade segmenter. Buken är ge- 

noin^kiniig jch en liten svart hirrofs sitter vid dess yttersta 

ända Laren äro breda och platt-tryckte och lik^om det öf- 

liga af fötterne fi-ihitige; men det sista oen längua harkär- 

^ate hälac in de hos andre arter finnas, 

Honan som är dubbelt större an hauen, äger ytteista Ic« 
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den af bakdelen (värare och ijksoni afskuren; deremot syne* 

den mer rundad hos l ai-en. 
Pa Möss och Mardar har Sckär.herr funnit denna Lopp* 

art, sorgfälligt gomd nära hüllet at deras lena har. Goeze 

ater fanti den samma pa Rotior^ I.ädcrlappai och hos sjelfva 

Hünsen, Roesel ger ocksa af egen erlarenheltillkänna att Duf- 

vor, Ickortar och Kaltor icke eller äio trän dess ägande un« 

dantagne. Hos alla anses den vara af samma bleka iärg. men 

visar nagon skiUnad i storleken eher de djur ho.s bvilka den är 

inhyst. Säledes ansäg SLhönherr Märdens Loj'pa sä >om ea 

artförändring af den pä Mössen, oeh upgaf deijcnife , att 

Sktnloppan, säsom käitbentare, är pä läirg uä; icke sä god 

Luftspringare , utan liksom af trog natur , hvilket han äfve« 

genom det vetenskapliga namnet velat ä'yf'a. 

Figuren C, företer ett ganska mycket förstotadt exemplax 

af denna Loppa. 
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PALMSTRUCHS MANET* 
MEDUSA- 1?a.lm5Truchh. 

Kröppen ar midt ofvanpä kupig, Ijusblä, u- 

tan concentriska ringar^ mot kanten vat- 

tenklar, flat och delad i 16 emarginaturer 

och rundade flikar. 

Linn. Syst, nat, d 6- VerMES, Ord. 2. ^Mollusca (Q/ Zoo- 

riiYTA. Ord.| Midusx, CuviER). 

Vid betracktandc af de förcmäl, hviika i Naturens rikeit 

niöta oss, är det ä£ven sä angenämt snm lärorikt attfölja den 
■sneiiskiiga forsknii gs-förmägan pä spaien, alt märka detiam- 

Steg hon gjort ttd efter annan, och den grad af merochmin- 

dre fullkomÜghet som den samma vunnitj och dä man stun- 

dom icke kan annat än beundra den skarpsinmges kraft och o- 

förtrutenhet att intränga i Naturens Helgedom, blir man icke 

sällan öfvert5'gad, att täckelset pa mer än ett stalle ännu ä- 
lerstär att uplyfta,'varelser attuptäcka, deras Organisation 

att utgrunda och fenomener att förklara. 

Leda vi vära blickar tili Djurens klasser, se der en ibiand 

dem som väl icke aldeles okänd af vctenskapcns fader, länge 

sakiiat den ljusa öfversigt, hviJken vär lids bemödanden om- 

sider oss fbrvärfvat. Det är Zoofyternes skara , och i den t. 

e. Maneterne, en af det vata elementets stma Djurfamiiier, 

märkvärdig för dess bildn.ing och egenskaper, Deras väsende 

liknar ett gele, mer och mindre genomskinügt, af fastare eller 

iösare sammansättnirg och af olika lysande färg. Med undan- 

tag af de ränder, skifvor och llikar, som kunna ßnnas pl un. 

cire sidan af deras kropp, synes massan sä hotnrgen, att den, 

äfvnn Imlerdfrlad, för det vapnade ögat icke ombyfer sitt ut- 

utan företer en täthet sa enformig, att man knapt kan 

löreställa sig finhcten af de rör, som u'an tvifvel biida mas* 

sorne och föda dem. Genom Iverkan af den atmosferiska lüf¬ 

ten uplösas de i en ofärgad vätska, ej olik sjelfva hafsvattnet, 

och denna förvandling är sa stcr. aft kroppar sf mänga lods 

tyngd lemna pä silen biott en hinna af nagra grans vigt öfrig, 

Men oaktadf af .sä beskaflad natur, äga de likväl en i 

sanning förundransvärd förmäga att sammandraga sig, Befin* 
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Jeliga pa hafvets yta, ser mandtjm skiftevis äu kryrr.pa tillhopa, 

än u.-vidga och det är i £örra faiiet soin de äterdrifva 

den vattenmassa, som viiUör deras undre sida; da niedeist vatt- 

nets mofständ oeli den rörel.se, sc-nt vid dess fränskiijande up- 

koinmei-j Zoolyten flyttar s)g pä vissPsaft i en ställning tvärt 

eniot den genom stöteix ryggade vatteukolumnen. U'nder ut- 

vidgandet, som föijer snart efter, förnyas tryckningen neclät > 

och djnret gör ett nytt steg och sä allt vidare. Ehuru mäng- 

faidige och varierade rnrelserne mä vara, kunna de emedlertid 

pa tväfaldigt satt förklaras. Om djuret vili t, e. nalkas hafs- 

ytan frän djupet, antar det en vertikal stäliuing, och arbe« 

lande neriirän upat, höjer det sig genom ett successift, mer 

och mindre snäilt hopdragande och utvidgande, äncla tiil ma¬ 

let. Vili det ätcr ombyta sin kosa , lutar det sig pa sidan, 

sä att kupan gör en hvass vinkel mot Horizonten, da stölens 

ricktning bür sned liksom motständets och djuvets fart än- 

dtas. Pä det sättet simma aila de Manetarter, som hafva en 

heit och Päkkit-P'rliakii.u orh. klotrund form. _ 
Maneternes evolutioner Isyfta sardeies upTlri^ndet af det 

rof, som passar dem. De arter, som äro med arniar fürsedda , 

synas ocksä häri liksom mer gynnade at natureni men det fe* 

lar äfven icke de andre raedel att fyila beholven medelstTen- 

takler , begafvade med den finaste känsla. Altid rörliga , altid 

verksamma, insnärja desse läit sunüige af de i hafsrymden 

myriadvis bvimlandc kräken, hviika inom kreisen befinna 

sig , och nu föras til magens mynning, som öpnad och omgif- 

veii med fransar eller häilika bräddar snart innesluter ofTien. 

.— Det är äfven mojiigt, att den cgna brännande egenskapen 

och det fosforiika fenomen, som utmärka en del Maneier, tor- 

de vara bidragande fangniedei; men de tilihöra dock ick« 

aila. 

Zoofyternes mage skulle man Hkväl tro föga passande att 

upfylla jifvets förnemsta värf. Dess lösa och geleaktiga vä- 

sende, tunna sidor och högst fina s; nnnaHsällning lyckes icke 

i stand att omfatta och smalta silt rof. Än mer ckas ovi.sshe- 

ten, da ögat, pä bästa satt väpnadt, icke formflr uptäcka hos 

en stör del, sädaue sugiör som verkeligen ßnn^»« inom magens 

sidor hos andra arier. Troligen spelar dock den', luUTiP/^amma 

rymd ihne lutne. kiibbiga och pä lurgan bi'ande väcsknn, 

lik en slag- magsaf , en vigtig roll, säsom genomti äigandc 

och uplösarde de lingade kräkens beständ'cle’ar. 

Det är i(ke mindre limÜgt, att sedan lödan undergätt sin 

forsta förvanclüng, derx samtna genom de i Djur-c-konomien 

ranliga utvägar omüder assmileras, men buru detta sker, kun- 

na vi ännu icke begrjpa. 
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Men hvHket helst desse djurens nutritions-sysfem ma V3- 

rZjSynas de sjelfve äga tnycken egen kraft, oberoende af de- 

las snabba tillväxt och den ofta betydliga omfaltning, hvilkea 

de stundomupnä. Uitömningarne ske ymnigt, hvilket försökeu 

med sädane bevisa, som mau hällil i kävl i'ylde med rent hafs- 

vatten, Det grutnlas da snart, blir kifbbigt och det iuspärra- 

de djuret dör omgifvit af sitt egit afskräde. Genom ofta för^ 

nyad vexling af vattnet, bibeullies deremot lärge lifvetj men 

tili den mängd uttränger den klibbiga inaterien frän alla krop- 

pens delar, att etter mangfaldiga ombyten, det sista är lika sä 

hastigt detmed beblandadt som det första, — 

Ändtligen, vid cn älerblick pa dessa Djurens rörelser, sä 

forfsatte, sä ordeatisga, hvilken kan.väi tvifla pä deras biträde 

vid vätskornes omlopp, vid digestionen, vid uttömningarne, 

och icke förmoda en analogi med de tdrrättningar, somtiiihör» 

andedrägten bos andre djurrikets aister? 

I mer an ett af desse fall är fenomeneTnes gang densam« 

ms, och resultaterne lika oumbäiliga för de vareksers be¬ 

stand, frän hvjlka de härkomma j ty liksom de däggande dju- 

reo medelst bruket af deras iungor, och fiskarnc genom sina 

gälar kunna föraya den iuttmangdj som omger eiier genom- 

tiängex dem, Itkasä äga Mantterne, genom sine oscillationei 

förmaga, att med nytt vatten fÖrbyta det som omger deiasyta^ 

och, mä hända , hafva de det mer af nöden än de nyss aniör- 

de djaren, da man ser huru snavt de andre uph'ra att lef- 

va äfven i det renaste vatten, oni det icke suait ombytes, och 

det för den myckna slem de afsat'.a. 

Denna , förmodeligen med andedrägten hos de fullkonili- 

gare Djuren aualoga förrälining , synes m:ui i vetenskapens 

första dagar redan hafva anat, ehuru, hvarken da eher undet 

fölgden af sekler sedermeia, nägon har bestämt afhandiadt det. 

la ämne förän nu nyligen de berömde Fran.srnänxien Peron 

cch L^sueur, hvilka genom deras lyckliga bemödanden, undet 

den af Capitain Baiuiin verkstäide upfäcktsresa, riktadt Zoo¬ 

logien med de vi^ztigas e nvhetcr, upgiften af hvilka vetenska- 

pens Vänner nu'med längtan afbida 

*) Hvilka jättesteg desse forskare gjort p3 denna nzstan obanade 

väg i djurens Historia, vitfna redan de af dem fbrfattade och 

i Annales de Museum d’Histoire Naturelle T. 14 och 15 in* 

förde Arliklar, af hvilka den förre (p, 325) är en Tableau dei 

caracteres generiques &■ sptclfiques de toutes lei especcs de Medu- 

ses, eonnues jusqv’a ce jour- Manet-familien Indelas här i tven- 

ne hufvudflockar: Meduses yjgastriques och Gastrlques, de for¬ 

te utan uägon^^särskild magrymd , o«h de sednate med en sädan 
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Den sa \ Länglrädige Maneten (Medusa Capillata) 

har redan (N:o 40) tätt sht blad i Svensk Zoologi. Lyc- 

kan att ännu äga en teckning af en troligen särskild art, ger 

oss anledning att ocksä föreställa den, ej mindre som ett 

pr\d!igt bidr;-g tid det talrika slügtets histoiia , än genom be- 

nämnandet helga ett interressant föremäk ät minnet af den 

fÖTtjentö forste U^gifvaren af detta Verk, som äfven inom 

deiina luimmer lemnar nier än ett vedermälc af sin outtrötte« 

liga flit och skickhga hand, 

Ehuru denne nu afbiidade Manet-art, f anseende tili for- 

men icke visar särdeles stör oUkhet ifrän den förut beskrifne; 

synes den likväl framte icke obetydlige skil jemärken : en nä- 

stan plattare disk, hvaiä kanten är jämnarc delad, och flikar- 

ne bade talrikare och mindre. Den medlersta kupiga deien 

mer och mindre märkbar, samt denna antingen enkel ellcrsam- 

mmansatt, hvaraf tvenne underdelningar uppkomma : £ei moro/ro- 

mes & polystomes, För nyheten och värdet af denna öfver Ge¬ 

nera och Speci-es systematiska lista, tro vi oss fortjena deras 

bifail, som skänka sin uppmärksamhet lt detta verk, genom 

det nfdrag' sroTn~vf aFEen sxrmTna-^ja'TtSr -mecttfela',_ 

I. Meduses Agastriques. 
a. Non pedunculees.^ 
t Non tentaculees. \'[ 

1. Eudora. i Speeles, 
t t tentaculees. 

2. Berenix. 2 Sp. 
b-, Pedunculees. 
■}■ non tentaculees, 

3. Orythia. 2 Sp. 
4 Favonia, 2 Sp. 

f t tentaculees. 

5. Lymnorea, I Sp«’ 
6. Geryonia. 2 Sp. 

II. Meduses Gastriques. 
A. MonoitomeS, 

a. Non pedunculees, 
'— Non brachide^s, 
f Non tentaculees. 

7. Carybdea. 2 Sp, 
8. Phoreynia. 3 Sp, 
q. Eulimenes. 2 Sp. 

tt tentaculees. 
10. Aec^uorea. l8 Sp, 
11, Foveolia. 5 Sp. 
12- Pegasia, 2 Sp. 

b. Non peduneuless, 
— brachidees, 

t non tentaculees. 

13, Calirrhoe. 2Sp, 
_ brachidees, 
c. Pedunculees. J20 Sp. 

— non tentaculees, 

14. Melitea, i Sp. 
15. Evagora, 2 Sp. 

t t tentaculees. 

iß. Qceania, iß Sp. 
17. Pei gia. 9 Sp. 
18. Aglaura. i Sp. 
IQ. Melicerta. 5 Sp. 

B, Polystemoms, 
a. Non pedunculees, 

— Non brachidees. 
t^Sfon tentaculees. 

[ 20, Euryaie. i Sp. 
21, Epbyra, 2 Sp. 

t f 'tntaculees. 
22. Obelia. i Sp. 

— Brsct''dees, 
fNon tentaculees,’ 

2^3. Ocyroe. 1 Sp, 
24. Cassiopea. 4 ^P* 

f t tentaculees, 
25. Aureha. 10 Sp. 

b. pedunculees. 
— Brachidees. 

-}• Non tentaculees, 

26. Cephea. 5 Sp. 
27. Rhizostoma, 3 Sp, 

t t tentaculees, 
28- Cyanea. ß-Sp. 
29. Chrysaora, ii Sp, 
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begränsad med en mangkantig cirkel, fräti hvilken de stralvis 

mot brädden utlopande streken uikomma, äger en naslan s't{5r' 

re genomskinlighet och saknar aldeles de concentriske lingar, 

som pä den andre äro sa synbar«. Äfven dess nied den inre 

cirkeln förenade gafFelHka ränder, äro hos denna derihän al- 

defes skilda. Men hvad som i Kynnerhet gör denna Manet 

tili ett angenänrare syxiamne, är den sköna bla färg som gc. 

nom^yser djurets cristaiiklara yta fran dess inre väsende och 

särdeles frän den undre sidan. Ocksä är fargen, pa somlige 

Ställen 3 säsom vid streken och ränderne niycket högre. 

Det öfrige synes nog öfverensstänimande nied den, 

hvars märkvärdigheter vi förut alhandladt. De undetifran ut* 

gaende, fastän knapt atskilde, arniarne, vid hvilkas faste 4 

mynningar tili lika manga magar efter slägfets natur®) finnas; 

de rundt omkring nedhängande tentaklerne (men som dock 

ibland .‘■kola aldeles srknas): den under kupans medelpunkt gc. 

nombärade foten _ alt äger lika utseende , samma ställning 

oeb troJ’gcn srmma fönätlringar, Vi vaga err.edlertid icke 

tillägga nägot specielt för brist af säkre anteckningar. 

Tillvexfen skall ske tetrligen kasligt, ty inom fä veckor 

Vinna de.'^se Manetcr ett tbefats vidd och omkrets. De äro vi- 

da ndndre allmänna jin den Lriirgula. fran hvars brännande e» 

gen-kap. eilet som man kallrr det. giftighet, de väl icke kun- 

tta fri‘'Fgas. men hysa den icke i sä'kög grad. 

Hafvets invinare i vSr vestra skärgärd, träiTas den dar med 

tusende rndra naturalsfcr, bvilka i samma element erhalh'f li¬ 

ka bestämmelse. Det rar här som Svensk band, somPALM- 

ßlErT''H tecknad e den fÖr första gargen. 
Tab. Fnreställer Maneten sedd ofvan pä, lillika med en pä 

sidan gjord grundteckning, Bä’gge efler Naturen, men är® 

proportionsvis ofta mycket slörre. _ 

Enllgt ferut anföide sy^tematiska upstäilning, höta desse begge 

Maneter tili det 28»cie Slägtet; Cyanta P. & L., hvartlll 6 ar¬ 

tet raknas, ctaf hvilka 5 benämnas af särskilde Auctorer med 
det Linneiske namnet M. Caplllata, utan tvifyel (ot alias för- 

menta likhet med den Baltiska, 



STOCKHOLM, 

Tryclct lioö Oi-o? (GriiASJ? iSi 


